
 

 

 

  םלצהרונילחוגים, חוזים ונהלי רישום 

 המרכז הקהילתיולקייטנות הקיץ של 

 תושבים יקרים,

 אנו שמחים על הצטרפותכם לפעילויות המרכז הקהילתי אבן יהודה,

 הקישור המתאים.על מנת לצפות בנוהל/חוזה הרצוי יש ללחוץ על 

 פעילות מהנה!

 

  לחוגיםהרשמה נהלי 

 נהלי קייטנת חנוכה לילדי הצהרונים 

 לילדי בתי הספר םחוזה צהרוני 

 חוזה צהרונים לילדי גנים 

  החופש הגדול נהלי רישום בית הספר של 

 נהלי רישום קייטנת קיץ לילדי בית הספר 

 נהלי רישום קייטנת קיץ לילדי הגנים 

  נהלי רישום ימי כיףB כיף 

 פסח קייטנת-נוהל הרשמה לבית הספר של החגים 

 נוהל הרשמה לקייטנת פסח לילדי בית הספר 

 נוהל הרשמה לקייטנת פסח לילדי הגנים 
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 פ"תשנהלי הרשמה לחוגים 

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את הנהלים 

 הבאים:

 כללי:

 .30.6.20-ועד ל 1.9.19 -חוגי המרכז הקהילתי יפעלו החל מ .1

מועדי ישראל לא מתקיימים חוגים, ובימים נוספים כפי שמופיע בלוח החופשות המרוכז באתר בחופשות  .2

 המרכז הקהילתי, ימים אלו נלקחים בחשבון בעלות החוג.

שעורים בחוג דו  74שעורים בחוג חד שבועי, ומינימום של  37המרכז הקהילתי מתחייב למינימום של  .3

 שבועי בשנת הפעילות.

 ם מותנית בהרשמה של מינימום משתתפים.פתיחת וסגירת חוגי .4

 הנהלת המרכז הקהילתי תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד  .5

 קבוצות. / חוגים

 במקרה של ביטול חוג על ידי המרכז הקהילתי, יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים. .6

להשתתף בפעילות המרכז הקהילתי עד לסילוק  משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי, לא תורשה .7

 החוב.

 על כל המחאה.₪  20של  חוזרת, יחויב הלקוח בהוצאות עמלהעבור המחאה  .8

ההנהלה רשאית להפסיק פעילות של משתתף, אם הוא פוגע בפעילות השוטפת ו/או נעדר ללא סיבה  .9

 פי שיקוליה. מוצדקת על

 פעילות החוג אליו רשום המשתתף.המרכז הקהילתי אחראי על ילדי החוגים בשעות  .10

 הנחות:

לקבלת -ברישום מקווןלחוג הזול מביניהם,  5%בית אב הנרשם לשני חוגים ומעלה זכאי להנחה בת  .1

 ההנחות יש לפנות למזכירות. 

  ועדת הנחות: .2

, על פי 4/10/19משפחות מעוטות יכולת רשאיות לפנות לוועדת הנחות במרכז הקהילתי עד לתאריך  

 הקריטריונים הבאים:

 משפחות במצב כלכלי קשה בעלות הכנסה נמוכה        א.

 ב. משפחות במצב כלכלי פתאומי קשה.

 ג. משפחות עם בעיות מיוחדות או בסטטוס: חד הורי, עולים חדשים ומשפחות עם חולי או נכות.

 אין כפל הנחות. .3

 

 חיסורים:

 יזוכה בגין השתתפות חלקית במהלך החודש.התשלום בגין הפעילות הינו חודשי ומשתתף לא  .1
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שיעור שיבוטל ע"י המדריך או הנהלת המרכז הקהילתי יוחזר במועד מאוחר יותר. במידה ומסיבה  .2

 כלשהיא לא יתאפשר החזר  החוג לתלמיד יוחזר למשתתף סכום יחסי.

הודעה מאוחרת ר. במקרה של שעות לפני מועד השיעו 24הודעה על אי הגעה לחוג פרטני תתקבל עד  .3

 יחוייב בתשלום השיעור

 דמי טיפול ותנאי תשלום:

  תשלומים, בהתאם לחודשי הפעילות, אלא אם צוין אחרת. 10 -התשלום יתבצע בפרישה של  .1

 תשלומים. 11, התשלום יתבצע בפרישה של 31.7.20-בחוגים הנמשכים עד ל .2

 ם באמצעות כרטיס אשראי בלבד.התשלום באמצעות, כרטיס אשראי או במזומן. ברישום מקוון התשלו .3

משתתף שלא יתמיד בתשלומים, תהיה הנהלת המרכז הקהילתי רשאית להפסיק השתתפותו לאחר  .4

 התראה של שבעה ימים.

כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד לפני ביצוע הרישום. במידה והחליט להירשם, שיעור הניסיון  .5

 וחוגי הטניס יש להירשם מראש לשיעור ניסיון בתשלום.לחוגי המוסיקה  יכנס למניין השיעורים בתשלום.

 ביטול השתתפות:

במזכירות באתר המרכז הקהילתי / בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול  .1

 המרכז הקהילתי.

. לא ייעשו ההודעההפקס/המייל, יש לוודא קבלת אתר האינטרנט/ביטול באמצעות  בקשתניתן לשלוח  .2

 בטלפון, או דרך המדריך. ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בלימוד לכל דבר.ביטולים 

 ביטול חוג ייכנס לתוקפו שבועיים מיום הגשת טופס הביטול במזכירות המרכז הקהילתי. המשתתף זכאי  .3

 להמשיך בחוג עד סוף תקופת התשלום.

ליגות הכדורסל אך ורק עד , ל30/4/20בקשות להפסקת הפעילות בחוג תתקבלנה אך ורק עד לתאריך  .4

 אחר תאריך זה לא יהיו ביטולים והחזרים. )פרט לשיעורים פרטניים(., ל/2031/1לתאריך 

 במידה וחוג לא ייפתח משיקולי המרכז הקהילתי יוחזר הכסף במלואו לנרשם. .5

 ואקטיבית.אין ביטול והחזר כספים רטר .6

 זה עוניינים לסיים את ההשתתפות בחוג. במידה והנכם מ31.7.20 -יתקיימו עד להפרוגרס  חוגי .7

 .2020את המזכירות עד סוף חודש מאי  בסוף יוני יש ליידע

 קורסים עפ"י מספר מפגשים:

 הקהילתי.קורסים שמתקיימים לפי מספר מפגשים לא נכללים במסגרת הנחות המרכז  .1

לאחר השעור הראשון. לאחר מכן לא  אך ורקהתשלום הוא עבור קורס מלא. ניתן לבטל את ההשתתפות  .2

 יזוכה משתתף בגין השתתפות חלקית.

 

 

 

 ט.ל.ח
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 יהודה-מרכז קהילתי אבןשל ה קייטנת חנוכה לילדי הצהרוניםנהלי 

 כללי

 באחריות ההורים ,כמקובל בימי השגרה.  ארוחת הבוקרשימו לב!  .1

 ההגעה והאיסוף מבית הספר באחריות ההורה ) אין הסעות( .2

 הנהלת המרכז הקהילתי תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות, או לבטל קייטנה. .3

 יוחזר הכסף לנרשמים. –במקרה של ביטול קייטנה במלואה על ידי המרכז הקהילתי  .4

 לא תורשה להשתתף בקייטנות המרכז הקהילתיהילתי, משפחה החייבת כספים למרכז הק .5

 ₪. 20עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך  .6

 .בלבד המרכז הקהילתי אחראי על ילדי הקייטנות בשעות הפעילות של הקייטנות .7

המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית  .8

 ן פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה.משמעת או בגי

למרכז הקהילתי שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות "ביס של החגים" בהתאם לאילוצים  .9

 לוגיסטיים.ביטחוניים ובטיחותיים או 

 הפרטים על גבי טופס הרישום הינם עדכניים ונכונים. .10

 חיסורים

לא יזוכה בגין השתתפות  התשלום בגין הפעילות הינו עבור קייטנה מלאה ומשתתף .1
 חלקית.

 תנאי תשלום

 התשלום לקייטנה ייעשה באמצעות כרטיס אשראי או במזומן. .1
 

 ביטול השתתפות

בקשות לביטול ההרשמה יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות, או  .1
ביטול באמצעות הפקס או האימייל ובמקרה זה  טופסניתן לשלוח  באתר המרכז הקהילתי.

תב ייחשב יש לוודא קבלת הפקס/האימייל. לא ייעשו ביטולים בטלפון. ללא הודעות בכ
 .המשתתף כממשיך בקייטנה

יום לפני פתיחת הקייטנה/בית הספר של החגים, ללא חיוב, לאחר  7ביטול ההרשמה עד  .2
 מועד זה יגבה מחיר מלא לקייטנה.

 רטרואקטיבית.והחזרי כספים  אין ביטולים .3
 

עם אישורי את קריאת התקנון הריני מצהיר בזאת שקיבלתי וקראתי את המידע מסגרות הקייטנה 

והצהרונים, תנאי ההרשמה, ביטולים והנחות, ואני מסכים ומתחייב למלא אחר תקנות משרד 

 החינוך והמרכז הקהילתי.

 ט.ל.ח
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 , צהרונים ו/או קייטנת המרכז קהילתי הלי הרשמה לבית הספר של החופש הגדולנ

 בחודשי הקיץ:

 08:00-13:00ה'  בשעות -ימים א'ספר של החופש הגדול" תפעל בבית " –תכנית משרד החינוך  .1

 ג'.-לכיתות א'₪.  450 -מחיר 

. הצוות החינוכי (בהתאם לפרסום) בתי הספר של החופש הגדול יתקיימו בבתי הספר הרשמיים .2

 מדריכים.יכלול: מורים או 

 הארוחה אותה יקבלו התלמידים תהיה עפ"י ההמלצות התזונתיות של משרד הבריאות. .3

 פתיחה וסגירת בית הספר של החופש הגדול, קייטנות וצהרון, מותנים במספר הנרשמים. .4

לשנות, או לבטל  ןת לפי שיקול דעתוה רשאיניהודה ומחלקת החינוך תהי -מועצת אבן  .5

 קייטנות משרד החינוך ו/או צהרון.

 יוחזר הכסף לנרשמים. –כנית בית הספר של הקיץ במלואה על ידי הרשות במקרה של ביטול ת .6

בית הספר והמרכז הקהילתי אחראים על ילדי הקייטנות בשעות הפעילות של בתי הספר,  .7

 .בלבד הקייטנות והצהרונים

ים לעצמם את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף בית הספר והמרכז הקהילתי שומר .8

 עקב בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה/בית הספר.

לבית הספר ולמרכז הקהילתי שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות הקייטנה בהתאם  .9

 לאילוצים ביטחוניים ובטיחותיים או לוגיסטיים.

 או נזק שייגרמו לפרטי ציוד אישיים./אחראית בכל צורה שהיא עבור אובדן ואין ההנהלה  –דות יאב .10

 תשלום

 לא יזוכה בגין השתתפותהתשלום בגין הפעילות הינו עבור קייטנה מלאה ומשתתף  .1

 חלקית.

 משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי, לא תורשה להשתתף בצהרון המרכז הקהילתי. .2

 ביטול השתתפות

המרכז באתר /ההרשמה יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירותבקשות לביטול  .1

 קהילתי. 

 .יום לפני פתיחת הקייטנה/בית הספר של החופש הגדול, ללא חיוב 7ביטול ההרשמה עד  .2

ביס של על כל יום השתתפות ב ₪ 30 +₪ 100ההרשמה לאחר מועד זה יגרור חיוב של ביטול  .3

 החופש.

 .השתתפותיתן לבטל הרשמה לאחר שבוע נלא  .4

 רטרואקטיבית.אין ביטול והחזר כספים  .5

 

הריני מצהיר בזאת שקיבלתי וקראתי את המידע בגין בית הספר של עם אישורי את קריאת התקנון 

החופש הגדול, הצהרונים והקייטנה, תנאי ההרשמה, ביטולים והנחות, ואני מסכים ומתחייב למלא 

 אחר תקנות משרד החינוך והמרכז קהילתי.

 ט.ל.ח
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 יהודה-מרכז קהילתי אבן 9201נהלי קייטנת קיץ לילדי בית ספר 

 כללי

 סגירת קייטנה ו/או צהרון  מותנית במספר נרשמים.פתיחת ו .1

 הנהלת המרכז הקהילתי תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות, או לבטל קייטנה. .2

 יוחזר הכסף לנרשמים. –במקרה של ביטול קייטנה במלואה על ידי המרכז הקהילתי  .3

לא תורשה להשתתף בקייטנות המרכז , למרכז הקהילתימשפחה החייבת כספים  .4

 .הקהילתי

 ₪. 20עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך  .5

 .בלבד אחראי על ילדי הקייטנות בשעות הפעילות של הקייטנות המרכז הקהילתי .6

המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב  .7

 בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה.

 למרכז הקהילתי שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות הקייטנה בהתאם לאילוצים ביטחוניים  .8

 ובטיחותיים או לוגיסטיים.   

 הפרטים על גבי טופס הרישום )הן פיסי והן אינטרנטי( הינם עדכניים ונכונים. .9

ת. החובה שליחת ילדנו/ביתנו לימי היציאה מעידים כי אנו מאשרים את השתתפותם באטרקציו .10

 לבדיקת מועדי ימי היציאה חלה על ההורים.

 הנחות

על הרישום הזול  5%משפחה הרושמת יותר מילד אחד זכאית להנחה של  -הנחות אחים  .1

 .מביניהם

בלבד  13/6/19רשאיות לפנות לוועדת הנחות במרכז הקהילתי עד תאריך  משפחות מעוטות יכולת  .2

 בצירוף  אישורים מתאימים.

 יםלא נכלל, קורס מחול, אנגלית והקייטנה העממית כיף B, החופש הגדולבית הספר של  .3

 כחלק בקייטנות המזכות בהנחה. 

 חיסורים

התשלום בגין הפעילות הינו עבור קייטנה מלאה ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות  .1

 חלקית.

 תנאי תשלום

 התשלום לקייטנה ייעשה באמצעות המחאות, כרטיס אשראי או במזומן. .1

ייהנו מהמחיר המוקדם. לאחר תאריך זה מחיר הקייטנה הינו  96/1/31-הנרשמים עד ה .2

 מחיר מלא. 

 ביטול השתתפות

 בקשות לביטול ההרשמה לקייטנה יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות .1

ניתן לשלוח הודעות ביטול באמצעות הפקס או האימייל ובמקרה הקהילתי. באתר המרכז  /

ביטולים בטלפון. ללא הודעות בכתב ייחשב קבלת הפקס/האימייל. לא ייעשו  יש לוודא זה

  המשתתף כממשיך בקייטנה.

-יום לפני פתיחת הקייטנה/הצהרון  14עד  -מחזורי הקייטנה/הצהרון  כלביטול ההרשמה ל .2

של ללא חיוב. לאחר מועד זה, ועד למועד פתיחת הקייטנה/הצהרון, ייגבו דמי ביטול בגובה 

 ממחיר הקייטנה וממחיר הצהרון. 10%
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 20%ביטול בגובה של  -במקרים של ביטול לאחר פתיחת  הקייטנה / הצהרון , ייגבו דמי .3

 מהמחיר  המלא, ובנוסף עלות ההשתתפות במספר ימי הפעילות בפועל מהמחיר המלא. 

 העברות

תוספת תשלום העברה מקייטנה לקייטנה תעשה על בסיס מקום פנוי בקייטנה המבוקשת וב .1

 בהתאם למחיר הקייטנה.

 

את מצהיר בזאת שקיבלתי את המידע בגין הקייטנה, הריני עם אישורי את קריאת התקנון 

 תנאי ההרשמה, ביטולים והנחות ואני מתחייב למלא אחר תקנות המרכז הקהילתי.

 ט.ל.ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

 

 יהודה-מרכז קהילתי אבן 9201נהלי קייטנת קיץ גנים 

 כללי

 פתיחת וסגירת קייטנה ו/או צהרון  מותנית במספר נרשמים. .1

 הנהלת המרכז קהילתי תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות, או לבטל קייטנה. .2

 יוחזר הכסף לנרשמים. –במקרה של ביטול קייטנה במלואה על ידי המרכז קהילתי  .3

מרכז לא תורשה להשתתף בקייטנות המשפחה החייבת כספים למרכז קהילתי,  .4

 .קהילתי

 ₪. 20עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך  .5

 .בלבד המרכז קהילתי אחראי על ילדי הקייטנות בשעות הפעילות של הקייטנות .6

המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב  .7

 בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה.

למרכז קהילתי שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות הקייטנה בהתאם לאילוצים ביטחוניים  .8

 ובטיחותיים או לוגיסטיים.

 הפרטים על גבי טופס הרישום )הן פיסי והן אינטרנטי( הינם עדכניים ונכונים. .9

 .פתיחת הקייטנה מותנית במספר הנרשמים ובשיפוצי הקיץ בגנים ע"י המועצה .10

 

 הנחות

על הרישום הזול  5%זכאית להנחה של משפחה הרושמת יותר מילד אחד,  -הנחות אחים  .1

 מביניהם.

יגבה תשלום  ,למחזור ראשון ולמחזור שני בתוספת צהרון לשני המחזורים הללומשתתף ברישום  .2

של נפרדת מעלות המחיר בהרשמה ₪  150של כוללת במחיר מבצע הכולל בתוכו הוזלה 

 רון. הנחה זו תקפה גם להרשמה המאוחרת. לכל מחזור וצהמשתתף 

בלבד  13/6/19משפחות מעוטות יכולת  רשאיות לפנות לוועדת הנחות במרכז קהילתי עד תאריך  .3

 בצירוף  אישורים מתאימים.

לא נכללים , קורס מחול, אנגלית והקייטנה העממית כיף B, בית הספר של החופש הגדול .4

 כחלק בקייטנות המזכות בהנחה. 

 

 חיסורים

התשלום בגין הפעילות הינו עבור קייטנה מלאה ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות  .1

 חלקית.

 

 תנאי תשלום

 התשלום לקייטנה ייעשה באמצעות המחאות, כרטיס אשראי או במזומן. .1

ייהנו מהמחיר המוקדם. לאחר תאריך זה מחיר הקייטנה הינו  96/1/31-הנרשמים עד ה .2

 מחיר מלא. 
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 השתתפותביטול 

בקשות לביטול ההרשמה לקייטנה יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב  .1

המרכז קהילתי. ניתן לשלוח הודעות ביטול באמצעות הפקס או האימייל  / באתר במזכירות

ביטולים בטלפון. ללא הודעות  ובמקרה זה יש לוודא קבלת הפקס/האימייל. לא ייעשו

 ייטנה.בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בק

-יום לפני פתיחת הקייטנה/הצהרון  14עד  -מחזורי הקייטנה/הצהרון  כלביטול ההרשמה ל .2

מועד זה, ועד למועד פתיחת  הקייטנה/הצהרון,  ייגבו דמי ביטול בגובה  ללא חיוב. לאחר

 ממחיר הקייטנה וממחיר הצהרון. 10%של 

 20%ביטול בגובה של  -במקרים של ביטול לאחר פתיחת  הקייטנה / הצהרון , ייגבו דמי .3

 מהמחיר  המלא, ובנוסף עלות ההשתתפות במספר ימי הפעילות בפועל מהמחיר המלא. 

 

 

עם אישורי את קריאת התקנון הריני מצהיר בזאת שקיבלתי את המידע בגין הקייטנה, תנאי 

 ואני מתחייב למלא אחר תקנות המרכז קהילתי.ההרשמה, ביטולים והנחות 

 

 ט.ל.ח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9 

 

 יהודה-מרכז קהילתי אבן 9201כיף  B - נהלי רישום ל

 כללי

 מותנית במספר נרשמים. התוכניתפתיחת וסגירת  .1

 .את התוכניתהנהלת המרכז הקהילתי תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות, או לבטל  .2

 יוחזר הכסף לנרשמים. – במלואה על ידי המרכז קהילתי התוכניתבמקרה של ביטול  .3

לא תורשה להשתתף בפעילויות הקיץ של , למרכז הקהילתימשפחה החייבת כספים  .4

 המרכז הקהילתי 

 ₪. 20עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך  .5

 .בלבדבשעות הפעילות  התוכניתילדי המרכז הקהילתי אחראי על  .6

הקהילתי שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב  המרכז .7

 .תוכניתהשוטפת של ה בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות

למרכז הקהילתי שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות בהתאם לאילוצים ביטחוניים  .8

 ובטיחותיים או לוגיסטיים.

 והן האינטרנטי( הינם עדכניים ונכונים.הפרטים על גבי טופס הרישום )הן הפיסי  .9

 הנחות

בלבד  13/6/19רשאיות לפנות לוועדת הנחות במרכז הקהילתי עד תאריך משפחות מעוטות יכולת  .1

 בצירוף  אישורים מתאימים.

2. B  קייטנות המזכות הנחת אחים.מהכחלק  לא נכללכיף 

 חיסורים

ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות  המלא כניתתהינו עבור  הפעילותהתשלום בגין  .1

 חלקית.

 תנאי תשלום

 ייעשה באמצעות המחאות, כרטיס אשראי או במזומן. תוכניתהתשלום ל .1

ייהנו מהמחיר המוקדם. לאחר תאריך זה המחיר הינו מחיר  96/1/31-הנרשמים עד ה .2

 מלא. 

 ביטול השתתפות

יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב  לתוכניתבקשות לביטול ההרשמה  .1

ביטול באמצעות הפקס או  . ניתן לשלוח הודעות/ באתר המרכז הקהילתי במזכירות

במקרה זה יש לוודא קבלת הפקס/האימייל. לא ייעשו ביטולים בטלפון. ללא , האימייל

 .בתוכניתהודעות בכתב ייחשב המשתתף כממשיך 
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ללא חיוב. לאחר מועד זה  - יום לפני פתיחת הפעילות 14עד לתוכנית ביטול ההרשמה  .2

 .התוכניתממחיר  10%ייגבו דמי ביטול בגובה של 

מהמחיר  20%ביטול בגובה של  -במקרים של ביטול לאחר פתיחת הפעילות, ייגבו דמי .3

 המלא, ובנוסף עלות ההשתתפות במספר ימי הפעילות בפועל מהמחיר המלא. 

 

, תנאי התוכניתעם אישורי את קריאת התקנון הריני מצהיר בזאת שקיבלתי את המידע בגין 
 ההרשמה, ביטולים והנחות ואני מתחייב למלא אחר תקנות המרכז הקהילתי.

 ט.ל.ח
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 תש"פחוזה צהרוני בתי ספר לשנה"ל 

 השיבוץ לצהרון בהתאם לשיבוצי מסגרת הבוקר של מחלקת החינוך במועצה.         

 ₪         935מחיר  –כיתות ג' ₪,  785 -ב'-מחיר לכיתות א' –*על פי החלטת הממשלה   

, כפוף לשינויים בהתאם לתקנות משרד תש"פלידיעתכם מחיר הצהרון וסל השירותים לשנת   

 .החינוך שטרם פורסמו

יגבה במעמד הרישום ויזוכה מהתשלום הראשון. במקרה של ביטול לאחר ₪  300דמה על סך *חיוב מק

 לא תוחזר המקדמה. 30.6.19התאריך 

חובה לדאוג לקבל אישור סופי לקבלה ורישום לצהרון ממזכירות המרכז הקהילתי, המצורף לחוזה זה. *

 ללא אישור זה הרישום אינו בתוקף. . ברישום באתר יש לקבל אישור למייל

 

, צהרון ביה"ס )להלן "הצהרון"( וזאת  תש"פהואיל והמרכז הקהילתי עתיד להפעיל, בשנת  הלימודים 

בכפוף להוראות ולנהלים המחייבים של החברה למתנ"סים, והואיל וההורים מעוניינים לשלוח את הילד 

 הסכם.לצהרון זה, ולהתקשר לשם כך עם המרכז הקהילתי ב

והואיל והפעלתו של הצהרון כאמור מותנית במספר מינימום של נרשמים על פי שיקולי הנהלת המרכז 

 הקהילתי, כאמור בהסכם זה. לפיכך, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן: 

 

 מיקום ומועדי פעילות .1

 . 30/6/20ועד ליום  1/9/19יפעיל את הצהרון החל מיום  המרכז הקהילתי .א

ילדים מקסימום. ככלל, יופעל הצהרון על ידי צוות קבוע  34עובדות עד  2הצהרון תמנה  מסגרת .ב

ומוסמך של המרכז הקהילתי, אולם אין בכך כדי למנוע מן המרכז  הקהילתי להפעיל את הצהרון 

 באמצעות ממלאי מקום, אם יהיה צורך בכך.

בימי קייטנה פעילות . 17:00 שעות הפעילות בצהרון תהיינה משעת סיום פעילות בי"ס עד לשעה .ג

 .16:30הצהרון תסתיים עד לשעה 

האמור בסעיפים קטנים )א( ו)ב( לעיל לא יחול בערבי חג, ימי מועד, מועדים מיוחדים וימי מסיבות  .ד

 בגנים. סדר הפעילות לגבי ימים אלה יימסר מראש במהלך השנה על ידי המרכז הקהילתי.

המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לסיים את יום פעילות הצהרון מוקדם מהרגיל פעמיים  .ה

 בשנה בהודעה של שבוע מראש. 

ילדים. במקרה שייפתח  צהרון  25מובהר בזאת כי לא יופעל צהרון עבור קבוצה של פחות מ  .ו

י להפסיק את ילדים יהא המרכז הקהילתי רשא 25-בקבוצה גדולה והכמות תרד בהמשך לפחות מ
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פעילות הצהרון, בהודעה של שבועיים מראש, מבלי שלהורים תעמוד זכות לתביעה או לקבלת 

 פיצוי כלשהו.

 המרכז הקהילתי אינו מתחייב מראש לפעול בכיתה ספציפית. .ז

המרכז הקהילתי יהיה רשאי לשנות את מיקום הצהרון במרחק סביר ממיקומו כיום בהודעה מראש,  .ח

 או בשל אילוצי שטח.  בשל נסיבות חריגות

 ההשתתפות בצהרון היא למסגרת מלאה של חמישה ימים בשבוע.  .ט

המרכז הקהילתי רשאי לערוך שינויים במבנה קבוצות ע"י איחוד ו/או פיצול קבוצות קיימות בהתאם  .י

 למספר הילדים הנרשמים לצהרון ולהורים לא תהיה טענה או תביעה על איחוד או פיצול .

עת פעילות הצהרון לא יוצב שומר בבתיה"ס / בגני הילדים במידה והורים ידוע להורה, כי ב .יא

מעוניינים בשירותי אבטחה ושמירה יהיה עליהם להתארגן במשותף ולקנות את השירות לפי 

 הבנתם ובחירתם.

 

 פעילות בחופשות משרד החינוך .2

עד  08:00השעות המרכז הקהילתי יפעיל מסגרות צהרונים במתכונת קייטנה במהלך שנה"ל בין  .א

פורסם באתר המרכז הקהילתי, שמחופשות הלוח , בהתאם ל, ללא תוספת תשלום16:30השעה 

בחופשות חנוכה ופסח המסגרת תפעל כחלק  בימים אלה על הילדים להצטייד בארוחת בוקר.

 מתוכנית "בתי הספר של החגים" בתוספת תשלום.

  

 יבות שאינן בשליטת המרכז הקהילתיפעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נס .3

המרכז הקהילתי  יהיה רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם  .א

בשליטתו, כגון: מלחמה, פגעי מזג אוויר וכד'. במקרים אלו, לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו 

ון יהיו בהתאם ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון. החלטות באשר להפעלת הצהר

 למדיניות משרד החינוך בעניין הפעלה של מסגרות חינוך פורמאליות .

במקרה של שביתה מלאה, יעשה המרכז הקהילתי כל מאמץ להפעיל את הצהרונים החל משעות  .ב

. עבור כל יום שביתה 16:30ועד לשעה  7:30דהיינו החל מהשעה  הבוקר מהיום השני לשביתה,

 ימים אלו, על הילדים להצטייד בארוחת בוקר.,ב₪  50יגבה תשלום של  

מובהר כי פעילותו של הצהרון מותנית בכך שהרשות המקומית תעמיד לרשותו את השטח הדרוש  .ג

לשם כך. המרכז הקהילתי  לא יהיה אחראי כלפי ההורים בגין הפסקה ו/או שיבוש של הפעילות 

שביתה או השבתה של עובדי  הנובעים ממעשה ו/או ממחדל של הרשות המקומית או במקרה של

המועצה או המרכז הקהילתי שלא תאפשר קיום הפעילות או במקרה שימנע ממנו השימוש במבנה 

 שיועד לצורך זה מכל סיבה שאינה תלויה לחלוטין במרכז הקהילתי.
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במידה והשביתה יזומה ע"י ההורים או נציגיהם או כאשר השביתה אינה גורפת של מערכת  .ד

 קהילתי לא מתחייב לתת מענה במסגרת צהרון בשעות הבוקר.החינוך, המרכז ה

 

 איסוף בתום יום פעילות: .4

ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון, לא יאוחר משעת סיום הצהרון ומתחייבים לדייק.  .א

. ידוע להורים כי לכל רבע שעה₪  25באיסוף הילד, יחויבו ההורים בתשלום של  במקרה של איחור

חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי הנהלת המרכז איחורים 

 הקהילתי.

האיסוף ייעשה ע"י מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את  .ב

ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, בנספח להסכם זה. לא יותר איסוף של 

י כל אדם אחר, שלא הורשה ע"י ההורים, כאמור, או שאינו עונה לדרישות החוק לעניין הילד על יד

 זה.

 .12לא יותר איסוף ילדים בבתי הספר/ בגני הילדים  ע"י אח/ות מתחת לגיל  .ג

 לא יותר איסוף ילדים מהשער. .ד

, איסוף ילד להורים פרודים או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי ראייה .ה

 מראש.ותה יש למסור למרכז הקהילתי א

 

 הזנה והעשרה: .5

פעילות הצהרון תוגש לילדים ארוחת צהריים בשרית חמה על פי תפריט מגוון המותאם במסגרת  .א

לילדים. החברה המספקת מזון לצהרונים הינה חברה הפועלת באישור משרד הבריאות, הפעלת 

 הכשר ומומחיות ביצור ואספקת מזון לילדים. 

, לא תוגש בצהרונים ארוחת בוקר, על ההורה לצייד את הילד/ה במתכונת קייטנהלות בימי פעי .ב

 בארוחת בוקר.

 במסגרת פעילות הצהרון תינתן פעילות העשרה מותאמת לגיל הילדים.  .ג

 

 הצהרת בריאות:    .6

 ההורים מצהירים בזה כי בריאות הילד תקינה ואין מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע .א

 את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.
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הורים ימסרו לצוות המרכז הקהילתי, מראש, מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון  .ב

רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, בצירוף אישור 

 י לקבלת הילד לצהרון.רפואי. מסירת מידע מדויק, כאמור, מהווה תנא

במידה וקיימות  לחוזה זה(. 1ההורים מתחייבים לחתום על הצהרת בריאות )מצ"ב נספח  .ג

מגבלות רפואיות, ההורים והרופא המטפל יחתמו על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מוגבלות 

 לחוזה זה(. 3רפואית בצהרון )מצ"ב נספח 

במידה והילד/ה מרגיש/ה לא טוב, או חולה  ההורים מתחייבים, כי לא ישלחו ילד/ה לצהרון .ד

החזרת הילד לפעילות  הסובל/ת מחום, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים או כל מחלה אחרת. 

המטפל המעיד שהילד בריא ויכול לשהות בחברת  בצהרון מותנית באישור רשמי מהרופא

נדרשו לאסוף את הילד/ה   ובכל מקרה מוסכם על ההורים, כי חובה עליהם להגיע מיד אם  ילדים

 החולה ו/או לא מרגיש טוב במהלך הפעילות של הצהרון.

 כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה החולה בצהרון יחולו על ההורים. .ה

מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא במשלוח ילד/ה חולה ו/או שאינו מרגיש טוב  .ו

 חלה על ההורים בלבד.

עם קבלת  מידבמידה ויתברר כי הילד סובל ממחלה או אינו חש בטוב,ההורים יתייצבו בצהרון  .ז

דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, ההורים ימסרו למרכז ולצוות הצהרון פרטים מלאים 

במספרי הטלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן על כל שינוי 

 בפרטים אלה.

מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הצהרון  ההורים .ח

לתת לילד תרופות כל שהן. הוצאות שיידרש המרכז להוציא עקב צורך בטיפול ישולמו במלואן 

 ע"י ההורים.

 -ההורים מודעים לכך  כי על פי נוהל שילוב ילדים אלרגניים או כל מגבלה אחרת  בצהרון  .ט

ההורים לדאוג לסיוע מעין זה  וע צמוד בשעות הבוקר חלה חובה עלילד זכאי לסיבמידה וה

אישור  4ללא סיוע זה הילד לא יוכל להתקבל לצהרון. )מצ"ב נספח –לשעות הפעלת הצהרון 

 רפואי(.

במידה ולילד מגבלה רפואית, רגישויות או כל מגבלה אחרת, על ההורה חלה האחריות למלא  .י

לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות בצהרון, ללא טופס זה לא יוכל  כתב הצהרה והתחייבות

 הילד להתקבל בצהרון.

 

 ביטוח. 7

הרשות המקומית מבטחת בביטוח  תאונות אישיות את כלל תלמידי מוסדות החינוך בישוב אשר 

 ילד שלא נאסף בזמן אינו מבוטח. בפיקוח משרד החינוך. ביטוח זה חל על ילדי הצהרונים.
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 : ם פדגוגייםנושאי. 8

יהיה רשאי להחליט כי ילד אינו יכול להשתתף במסגרת הצהרון  -ידוע להורה כי המרכז הקהילתי  .א

בשל בעיה בריאותית או התנהגותית, על פי שיקול דעת מקצועי של הצוות החינוכי, מנהלת 

הצהרונים ומנכ"ל המרכז הקהילתי , תוך היוועצות עם כלל הגורמים המוסמכים ביישוב ועם רשת 

 הארצית.  הצהרונים

המרכז הקהילתי יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של ילד בצהרון, וזאת  לאחר מתן התראה  .ב

יום מראש. במקרה כאמור, תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון,  14להורים, 

 החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.

ה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקר .ג

 ושבו היה מעורב ילד הצהרון )חום, חבלה וכד'(.

דרכי ההורה מאשר לקבל מידע מצוות הבוקר  במידה ויש  קושי מסוים, כדי להבין ולבחור  .ד

 התמודדות.

 

 והנחות אופן התשלום.  9

חודש  יוני ,במהלך החודש ,עבור אותו -התשלום ייגבה מראש בתשלומים עבור חודשים ספט' .א

 השתתפות.

יגבה במעמד הרישום ויזוכה מהתשלום הראשון. במקרה של ביטול ₪  300חיוב מקדמה על סך  .ב

 לא תוחזר המקדמה. 30.6.19לאחר התאריך 

 

 .ביטול רישום לפני פתיחת שנת הפעילות. 10

 הפסקת פעילות בצהרון מותנית בשליחת טופס ביטול המופיע באתר המרכז הקהילתי

  http://www.evenyehuda.org.il     או במייל     8912032-09בפקס

 e_yehuda@matnasim.co.il  .ויועבר לאישור רכזת הצהרונים במרכז הקהילתי 

הבקשה. ללא קבלת האישור, המרכז אינו מחוייב לקבל טענות לידיעתכם, יש לקבל אישור קבלה וטיפול 

 על שליחת בקשה לביטול שלא טופל.

 הביטול ייכנס לתוקף לאחר קבלת אישור ממזכירות המרכז.

 זיכוי כספי יינתן לפי הנוהל הבא:

, ללא כל התחייבות כספית. לאחר מועד זה לא תוחזר המקדמה 30/06/19ביטול הרשמה עד  .א

 ₪. 300הרישום על סך  ששולמה במעמד

 , בניכוי המקדמה.יגבה תשלום עבור חצי חודש ספטמברי 1/8/19 -החל מבמקרה של ביטול  .ב

http://www.evenyehuda.org.il/
mailto:e_yehuda@matnasim.co.il
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 .תוך כדי שנת הפעילות נוהל הפסקת פעילות. 11

 לאחר מועד זה אין ביטולים. –/2030/5ניתן לבטל השתתפות בצהרונים עד  .א

 ייגבה תשלום עד סוף החודש.  -בחודש כולל 15הודעת ביטול שתתקבל עד ה  .ב

ייגבה תשלום עבור שבועיים נוספים  -בחודש ועד סוף החודש  15-שתתקבל לאחר ההודעת ביטול  .ג

 מהחודש הבא. )תינתן אפשרות להשתתף בפעילות הצהרון עד תום מועד התשלום.(

וטרת מתשלום עבורו, אלא במקרה של מחלה אי השתתפות בצהרון בתקופה מסוימת אינה פ .ד

 ממושכת מעל שבועיים,  עם אישור רפואי ובכפוף לאישור מנהל המרכז הקהילתי. 

 לתשלום.  5%כל פיגור של חודש בתשלום יחויב בתוספת  .ה

ההורים מסכימים כי אם לא יעמדו בכל התשלומים, המרכז הקהילתי יהיה רשאי להפסיק את מתן  .ו

הודעה של שלושה ימים מראש ויפעל בכל דרך לגבות את הסכומים שלא השירות לאחר מתן 

 שולמו בגין הפעילות שניתנה.

ההורים מסכימים בזאת כי למרות התחייבות המרכז הקהילתי להפעיל את הצהרון במשך השנה  .ז

 כולה, יהיה המרכז הקהילתי רשאי להחליט על ביטול המסגרת או צמצום מסגרות :

 מספר סביר המאפשר הפעלת המסגרת בתוכנית הרצויה.אם לא ירשמו ילדים ב .1

אם יחולו שינויים בלתי צפויים במשק או בישוב או במספר הילדים המשתתפים בצהרון,  .2

יום מראש, ובמקרה  30בכל מקרה מתחייב המרכז הקהילתי להודיע על הפסקת פעילות 

 זה יבוטלו כל  התשלומים הנוגעים לתקופה.

מו את הזכות להפסיק את פעילותם של  ילדים אשר יימצאו לא המרכז הקהילתי שומר לעצ .ח

 יום. 14מתאימים למסגרת מסיבה משמעתית או מכל סיבה אחרת וזאת ע"י מתן הודעה של 

 

הסכם זה יהיה כפוף לשינויים בהתאם להנחיות הרשות המקומית ו/או החברה למתנסים ו/או משרד 

 החינוך או כל גורם אחר.

 

 מתחייב לקיימו על כל סעיפיו.    הנני מצהיר כי קראתי את סעיפי הסכם זה, הוראותיו ברורים לי ואני 

 ט.ל.ח
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 ( 1הצהרה ומידע על בריאות הילד/ה   )נספח 

לא ידוע לי על בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני/בתי והמחייבת התייחסות 

 גרת הצהרון.ו/או טיפול מיוחד, במס

לבני/בתי/ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת,המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת 

 הצהרון:

 רגישות ו/או אלרגיה למזון, לתרופות או לגורם אחר:______________א. 

 ב. ליקוי שמיעה ו/או ראיה: __________________________________

התכווצויות ו/או התקפי עצירות נשימה:ג. התעלפויות ו/או 

 ____________________________________________________ 

 ד. אחר:      _____________________________________________

הנני מתחייב/ת להודיע למרכז הקהילתי מיידית על כל שינוי במצבו הבריאותי של בני/בתי ועל כל בעיה ו/או 

 ה, וזאת מיד עם התגלותה.מגבלה שתתגל

בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית הנני מתחייב/ת לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד שיימסר לנו 

 ביחס לילד/ה עם מגבלה רפואית, ולנהוג בהתאם לאמור בו.

 מידע רפואי:

 שם קופת  חולים וסניף:          __ ________________________________

 מטפל :     ________________________________שם הרופא ה

 

 הערה: יש לצרף מסמכים רפואיים אודות המגבלה/ הבעיה

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

         :______________________שם ההורים:__________________         חתימה

 

 תאריך ____________
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 ( 2)נספח החזרת ילדים מהצהרון   

 בני/בתי יוצא/תוצא ממנו בליווי אדם מבוגר בלבד מטעם המשפחה.

 שמות המבוגרים הרשאים להוציא את בני/בתי מהצהרון:

 

 טלפון קרבה שם משפחה שם פרטי

    

    

    

    

 

בכתב על כך במידה ואני מעוניין כי בני/בתי יילקח ע"י מבוגר ששמו אינו מאוזכר לעיל, אני מתחייב להודיע 

 מראש למנהלת הצהרון.

 

 ולראיה באנו על החתום:

  שם ההורים :________________________    חתימה:________________________ 

 

 צילום ילדים במסגרות

לא מאשר/ת )יש להקיף בעיגול( פרסום תמונות בהן מופיע בני/ביתי במסגרת פעילות  -אני  מאשר/ת  

 בצהרון באתר האינטרנט של המרכז הקהילתי ו/או בחומרי שיווק של מסגרות אגף הגיל הרך.  

 

 

 חתימה_______________  תאריך__________________                            
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 (3)נספח 

 תאריך: ________________

 לכבוד המרכז הקהילתי

____________ 

 א.ג.נ.,

 כתב הצהרה והתחייבות לקליטת ילד עם מגבלות אלרגניות בצהרון הנדון:  

 אנו הח"מ:

 . שם: _______________ משפחה: _____________ת.ז. __________ כתובת:____________1

 ________ת.ז. __________ כתובת:____________. שם: _______________ משפחה: _____2

 הננו הורי ואפוטרופסים של הילד/ה: _____________________

 הסובל ממגבלה אלרגנית: _______________________________

 )פירוט המגבלה(    

הדורשת השגחה וטיפול כדלקמן: ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 )פירוט ההשגחה והטיפול(

 מצהירים ומתחייבים כדלהלן:

. ילדנו/תנו סובל/ת מן המגבלה/ות האלרגנית/ות המפורטת/ות מעלה והוא/היא זקוק/ה לטיפול והשגחה 1

 מעת לעת, כמפורט לעיל. 

גבלה האלרגנית וחרף ההשגחה והטיפול הרפואיים הנדרשים מעת . אנו מבקשים ומסכימים, כי חרף המ2

 לעת לילדנו/תנו שהוא/היא ישתתף/תשתתף בפעילות בצהרון הנערכת על ידכם או מטעמכם. 

 . אנו מתחייבים לספק לכם כל מידע רפואי או אחר רלבנטי למצבו/ה של ילדנו/תנו, ובכלל. 3

האביזרים והאמצעים הרפואיים והאחרים הדרושים לטיפול,  . אנו מתחייבים לספק לכם, על חשבוננו, את4

 ברמת הצוות, בילדנו/תנו בקשר למגבלות האלרגניות שמהן הוא/היא סובל/ת, לפי הפירוט דלקמן: 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 
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 ___________________________________________________________________ 

 )לפרט האמצעים הנדרשים(

. אנו מתחייבים להמציא לכם אישור רפואי בדבר יכולתו/ה של ילדנו/תנו להשתתף בצהרון בדבר 5

הנדרשים, בדבר התרופות ושאר האמצעים הרפואיים והמאכלים המותרים )או האסורים( שיש הטיפולים 

או אין לספק לילד/ה. וכן גם אישור לגבי מי יכול ומוסמך מבחינתנו להעניק לילד טיפול רפואי בשעת הצורך, 

שהות בצהרון וכן ובמיוחד אישור רפואי המפרט אם הילד/ה נזקק/ת למלווה צמוד בצהרון או שהוא יכול ל

ללא מלווה. על האישור הרפואי לפרט את מהות הרגישות האלרגנית של הילד/ה והאם ובאלו מקרים 

 הרגישות עלולה להתפרץ  )אכילה, מגע, חשיפה לריח וכדומה(.

. במקרה שהאישור הרפואי קובע כי הילד/ה נדרשים למלווה צמוד/קבוע, לא יתקבל הילד לצהרון ללא 6

 ימומן כולו על ידינו.מלווה, כאמור, ש

. אנו מתחייבים להמציא לכם את מספר הטלפון והפלאפון שלנו ושל הרופא המטפל כדי שתוכלו לפנות 7

 אלינו או אליו בשעת הצורך. 

. כל אימת שתתעורר בעיה רפואית אלרגנית המונעת מילדנו/תנו את המשך השתתפותו/ה בצהרון. אנו 8

 על פי העניין.  –לפרק זמן נדרש ובין לצמיתות  מסכימים ומתחייבים להוציאו/ה בין

. ידוע לנו שאין לכם ידע והכשרה מקצועית ורפואית כדי לספק את הצרכים והטיפולים הרפואיים 9

שנדרשים לילדנו/תנו, פרט לפעולות שהוגדרו לעיל )שהינם ברמת הצוות ולא ברמת חובש או אדם בעל 

 הכשרה רפואית(.

רותכם להבטיח בצורה הרמטית טיפול והשגחה מוחלטים בקשר למגבלות . ידוע לנו שאין באפש10

 הרפואיות האלרגניות שמהן סובל ילדנו/תנו. 

 . אנו מתחייבים לשתף פעולה עם צוות הצהרון והאחראים בו, בכל הנוגע לטיפול ולהשגת ילדנו/תנו.11

בננו/בתנו להשתתף בצהרון . ידוע לנו כי על סמך ההצהרות וההתחייבויות דלעיל הסכמתם לאפשר ל12

 חרף מגבלותיו הרפואיות. 

 ולראיה באנו על החתום,

 תאריך: __________

__________________________   _________________________ 

 2הורה        1הורה   

 מאשרים החתימות הנ"ל.

 ______________________   תאריך:____________ 

 נכ"ל המרכז הקהילתימ                        
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 (4)נספח   

 הנדון: אישור רפואי

 

 שם הילד: ______________ שם משפחה: __________________ 

                    

 ת.ז.___________________ שם ההורים: __________________       

 

 הנני מכיר את הילד ואת הוריו שפרטיו לעיל.

 הילד נמצא תחת טיפולי.

אלרגני והוא סובל מרגישות ל: ____________________________________ )לפרט מהו הילד 

 אופי האלרגיה ואיך היא באה לידי ביטוי; האם ע"י ריח, אכילה או כל דבר אחר(.

 סוגי אוכל אסורים / מותרים לילד:_____________________________________

______________________________________________________________ 

 האם  נדרש מלווה לילד בשעות שהותו בצהרון? _______________

 סוג הטיפול הנדרש לילד במהלך שהותו בצהרון וכיצד וע"י מי הוא אמור להינתן: 

______________________________________________________________ 

 __________________________________________הנחיות מיוחדות / נוספות: 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 תאריך: ___________

___________________                 ____________________ 

 רופא המטפל                                                                 חתימת רופא המטפלשם ה      

 



 

 

22 

 

 (5)נספח 

 לידיעתכם:

רישום לצהרון מחייב קבלת אישור חתום ממזכירות המרכז הקהילתי )בהרשמה דרך האתר יש לוודא 

 . קבלת אישור במייל( על אישור סופי לקליטת הטפסים ורישומם במערכת

 אינו סופי ומאושר.   -ללא אישור זה הליך הרישום לצהרון

 

 חובה לשמור על האישור ולהעבירו לצוות הצהרון ביום הראשון של פתיחת הצהרון כאישור כניסה. 

 

 תש"פאישור רישום לצהרונים לשנת הלימודים 

 הננו מאשרים קבלה ורישום של חוזה הרישום לצהרון. 

 ________________________  בצהרון ___________________עבור הילד/ה 

 נרשם בתאריך: _____________________

, כפוף לשינויים בהתאם לתקנות משרד החינוך תש"פלידיעתכם מחיר הצהרון וסל השירותים לשנת *

 .שטרם פורסמו

 ויזוכה מהתשלום הראשון. ₪  300על סך  במקדמהחשבונך יחויב 

על ביטול הרישום עליכם לשלוח את טופס הביטול המופיע באתר המרכז הקהילתי במידה ותחליטו 

http://www.evenyehuda.org.il      או במייל    8912032-09בפקס

e_yehuda@matnasim.co.il 

 .תוחזר המקדמה, לאחר תאריך זה לא 30/06/19ך עד לתארי  

 

 בברכה, 

 מרכז קהילתי אבן יהודה

 

 חתימת המאשר:____________

 

 ט.ל.ח

 

 

http://www.evenyehuda.org.il/
mailto:e_yehuda@matnasim.co.il
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 תש"פחוזה צהרוני גני ילדים לשנה"ל 

 של מחלקת החינוך במועצה.השיבוץ לצהרון בהתאם לשיבוצי מסגרת הבוקר 

 מסלולי הרישום ומחירים:

, וקייטנות חגים )ללא סוכות( כולל צהרונים במהלך השנהמסלול קצר החודשים.  X 10 ₪ 935מחיר 

 .30.6.19-. לנרשמים עד ה30.6.20-ללא קייטנות קיץ, עד ל

 

קייטנות חגים כולל צהרונים במהלך השנה, מסלול ארוך ה חודשים. X 11₪  1035( 935+100מחיר )

 .20.8.19-שמים עד הלנר .6.8.20-קייטנות קיץ בוקר וצהריים. עד ל)ללא סוכות( ו

 

יגבה במעמד הרישום ויזוכה מהתשלום הראשון. במקרה של ביטול לאחר ₪  300*חיוב מקדמה על סך 

 לא תוחזר המקדמה. 30.6.19התאריך 

, כפוף לשינויים בהתאם לתקנות משרד החינוך תש"פלידיעתכם מחיר הצהרון וסל השירותים לשנת *

 .שטרם פורסמו

אישור סופי לקבלה ורישום לצהרון ממזכירות המרכז הקהילתי, המצורף לחוזה זה. חובה לדאוג לקבל *

 ללא אישור זה הרישום אינו בתוקף. . רישום באתר יש לקבל אישור למיילב

 

, צהרון גן )להלן "הצהרון"( וזאת בכפוף  תש"פהואיל והמרכז הקהילתי עתיד להפעיל, בשנת  הלימודים 

של החברה למתנ"סים, והואיל וההורים מעוניינים לשלוח את הילד לצהרון להוראות ולנהלים המחייבים 

 זה, ולהתקשר לשם כך עם המרכז הקהילתי בהסכם.

והואיל והפעלתו של הצהרון כאמור מותנית במספר מינימום של נרשמים על פי שיקולי הנהלת המרכז 

 ם כדלקמן: הקהילתי, כאמור בהסכם זה. לפיכך, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדי

 

 מיקום ומועדי פעילות .1

במסלול הקצר. במסלול  30/6/20ועד ליום  1/9/19המרכז הקהילתי  יפעיל את הצהרון החל מיום  .א

 .6.8.20-הארוך יופעל הצהרון עד ל

ילדים מקסימום. ככלל, יופעל הצהרון על ידי צוות קבוע  35עובדות עד  2מסגרת הצהרון תמנה  .ב

אולם אין בכך כדי למנוע מן המרכז  הקהילתי להפעיל את הצהרון  ומוסמך של המרכז הקהילתי,

 באמצעות ממלאי מקום, אם יהיה צורך בכך.

בימי קייטנה פעילות . 17:00שעות הפעילות בצהרון תהיינה משעת סיום פעילות הגן עד לשעה  .ג

 .16:30הצהרון תסתיים עד לשעה 

חג, ימי מועד, מועדים מיוחדים וימי מסיבות האמור בסעיפים קטנים )א( ו)ב( לעיל לא יחול בערבי  .ד

 בגנים. סדר הפעילות לגבי ימים אלה יימסר מראש במהלך השנה על ידי המרכז הקהילתי.
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המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לסיים את יום פעילות הצהרון מוקדם מהרגיל פעמיים  .ה

 בשנה בהודעה של שבוע מראש. 

ילדים. במקרה שייפתח  צהרון  22בור קבוצה של פחות מ מובהר בזאת כי לא יופעל צהרון ע .ו

ילדים יהא המרכז הקהילתי רשאי להפסיק את  22-בקבוצה גדולה והכמות תרד בהמשך לפחות מ

פעילות הצהרון, בהודעה של שבועיים מראש, מבלי שלהורים תעמוד זכות לתביעה או לקבלת 

 פיצוי כלשהו.

 ול בגן ספציפי.המרכז הקהילתי אינו מתחייב מראש לפע .ז

המרכז הקהילתי יהיה רשאי לשנות את מיקום הצהרון במרחק סביר ממיקומו כיום בהודעה מראש,  .ח

 בשל נסיבות חריגות או בשל אילוצי שטח. 

 ההשתתפות בצהרון היא למסגרת מלאה של חמישה ימים בשבוע.  .ט

קבוצות קיימות בהתאם  המרכז הקהילתי רשאי לערוך שינויים במבנה קבוצות ע"י איחוד ו/או פיצול .י

 למספר הילדים הנרשמים לצהרון ולהורים לא תהיה טענה או תביעה על איחוד או פיצול .

ידוע להורה, כי בעת פעילות הצהרון לא יוצב שומר בגני הילדים במידה והורים מעוניינים בשירותי  .יא

 חירתם.אבטחה ושמירה יהיה עליהם להתארגן במשותף ולקנות את השירות לפי הבנתם וב

 

 פעילות בחופשות משרד החינוך .2

עד  7:30המרכז הקהילתי יפעיל מסגרות צהרונים במתכונת קייטנה במהלך שנה"ל בין השעות  .א

פורסם באתר המרכז הקהילתי, , בהתאם ללוח החופשות שמ, ללא תוספת תשלום16:30השעה 

ולי תסופק ארוחת בחודש י-במהלך חופשת הקיץ בימים אלה על הילדים להצטייד בארוחת בוקר.

 בוקר מטעם המרכז הקהילתי.

 

 פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת המרכז הקהילתי .3

המרכז הקהילתי יהיה רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם  .א

יוחזרו תשלומים אשר שילמו בשליטתו, כגון: מלחמה, פגעי מזג אוויר וכד'. במקרים אלו, לא 

ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון. החלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם 

 למדיניות משרד החינוך בעניין הפעלה של מסגרות חינוך פורמאליות .

שעות במקרה של שביתה מלאה, יעשה המרכז הקהילתי כל מאמץ להפעיל את הצהרונים החל מ .ב

. עבור כל יום שביתה 16:30ועד לשעה  7:30ינו החל מהשעה ידה לשביתה,הבוקר מהיום השני 

 ,בימים אלו, על הילדים להצטייד בארוחת בוקר.₪  50יגבה תשלום של  

מובהר כי פעילותו של הצהרון מותנית בכך שהרשות המקומית תעמיד לרשותו את השטח הדרוש  .ג

בגין הפסקה ו/או שיבוש של הפעילות לשם כך. המרכז הקהילתי  לא יהיה אחראי כלפי ההורים 

הנובעים ממעשה ו/או ממחדל של הרשות המקומית או במקרה של שביתה או השבתה של עובדי 

המועצה או המרכז הקהילתי שלא תאפשר קיום הפעילות או במקרה שימנע ממנו השימוש במבנה 

 שיועד לצורך זה מכל סיבה שאינה תלויה לחלוטין במרכז הקהילתי.

והשביתה יזומה ע"י ההורים או נציגיהם או כאשר השביתה אינה גורפת של מערכת במידה  .ד

 החינוך, המרכז הקהילתי לא מתחייב לתת מענה במסגרת צהרון בשעות הבוקר.
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 איסוף בתום יום פעילות: .4

ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון, לא יאוחר משעת סיום הצהרון ומתחייבים לדייק.  .א

. ידוע להורים כי לכל רבע שעה₪  25באיסוף הילד, יחויבו ההורים בתשלום של  איחורבמקרה של 

הנהלת המרכז הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי  איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת

 הקהילתי.

האיסוף ייעשה ע"י מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את  .ב

ם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, בנספח להסכם זה. לא יותר איסוף של ילדם, עליה

הילד על ידי כל אדם אחר, שלא הורשה ע"י ההורים, כאמור, או שאינו עונה לדרישות החוק לעניין 

 זה.

 .12לא יותר איסוף ילדים בבתי הספר/ בגני הילדים  ע"י אח/ות מתחת לגיל  .ג

 ער.לא יותר איסוף ילדים מהש .ד

, איסוף ילד להורים פרודים או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי ראייה .ה

 אותה יש למסור למרכז הקהילתי  מראש.

 

 הזנה והעשרה: .5

במסגרת פעילות הצהרון תוגש לילדים ארוחת צהריים בשרית חמה על פי תפריט מגוון המותאם  .א

לילדים. החברה המספקת מזון לצהרונים הינה חברה הפועלת באישור משרד הבריאות, הפעלת 

 הכשר ומומחיות ביצור ואספקת מזון לילדים. 

לא תוגש  נת הלימודים,בחופשות משרד החינוך במהלך ש ,במתכונת קייטנהבימי פעילות  .ב

  בצהרונים ארוחת בוקר, על ההורה לצייד את הילד/ה בארוחת בוקר.

 בחודש יולי במסגרת הקייטנה, תוגש ארוחת בוקר.-לנרשמים למסלול הארוך

 במסגרת פעילות הצהרון תינתן פעילות העשרה מותאמת לגיל הילדים.  .ג

 

 הצהרת בריאות:    .6

הילד תקינה ואין מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע ההורים מצהירים בזה כי בריאות  .א

 את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.

הורים ימסרו לצוות המרכז הקהילתי, מראש, מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון  .ב

רוף אישור רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, בצי

 רפואי. מסירת מידע מדויק, כאמור, מהווה תנאי לקבלת הילד לצהרון.

במידה וקיימות  לחוזה זה(. 1ההורים מתחייבים לחתום על הצהרת בריאות )מצ"ב נספח  .ג

מגבלות רפואיות, ההורים והרופא המטפל יחתמו על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מוגבלות 

 חוזה זה(.ל 3רפואית בצהרון )מצ"ב נספח 

ההורים מתחייבים, כי לא ישלחו ילד/ה לצהרון במידה והילד/ה מרגיש/ה לא טוב, או חולה  .ד

החזרת הילד לפעילות  הסובל/ת מחום, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים או כל מחלה אחרת. 

המטפל המעיד שהילד בריא ויכול לשהות בחברת  בצהרון מותנית באישור רשמי מהרופא

כל מקרה מוסכם על ההורים, כי חובה עליהם להגיע מיד אם נדרשו לאסוף את הילד/ה  וב  ילדים

 החולה ו/או לא מרגיש טוב במהלך הפעילות של הצהרון.

 כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה החולה בצהרון יחולו על ההורים. .ה

ילד/ה חולה ו/או שאינו מרגיש טוב מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא במשלוח  .ו

 חלה על ההורים בלבד.



 

 

26 

 

עם קבלת  מידבמידה ויתברר כי הילד סובל ממחלה או אינו חש בטוב,ההורים יתייצבו בצהרון  .ז

דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, ההורים ימסרו למרכז ולצוות הצהרון פרטים מלאים 

ות היום ויקפידו לעדכן על כל שינוי במספרי הטלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שע

 בפרטים אלה.

ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הצהרון  .ח

לתת לילד תרופות כל שהן. הוצאות שיידרש המרכז להוציא עקב צורך בטיפול ישולמו במלואן 

 ע"י ההורים.

 -ב ילדים אלרגניים או כל מגבלה אחרת  בצהרון ההורים מודעים לכך  כי על פי נוהל שילו .ט

ההורים לדאוג לסיוע מעין זה  במידה והילד זכאי לסיוע צמוד בשעות הבוקר חלה חובה על

אישור  4ללא סיוע זה הילד לא יוכל להתקבל לצהרון. )מצ"ב נספח –לשעות הפעלת הצהרון 

 רפואי(.

אחרת, על ההורה חלה האחריות למלא  במידה ולילד מגבלה רפואית, רגישויות או כל מגבלה .י

כתב הצהרה והתחייבות לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות בצהרון, ללא טופס זה לא יוכל 

 הילד להתקבל בצהרון.

 

 ביטוח .7

הרשות המקומית מבטחת בביטוח  תאונות אישיות את כלל תלמידי מוסדות החינוך בישוב אשר 

 ילד שלא נאסף בזמן אינו מבוטח. הצהרונים. בפיקוח משרד החינוך. ביטוח זה חל על ילדי

 

 : נושאים פדגוגיים .8

יהיה רשאי להחליט כי ילד אינו יכול להשתתף במסגרת הצהרון  -ידוע להורה כי המרכז הקהילתי  .א

בשל בעיה בריאותית או התנהגותית, על פי שיקול דעת מקצועי של הצוות החינוכי, מנהלת 

תוך היוועצות עם כלל הגורמים המוסמכים ביישוב ועם רשת הצהרונים ומנכ"ל המרכז הקהילתי , 

 הצהרונים הארצית. 

המרכז הקהילתי יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של ילד בצהרון, וזאת  לאחר מתן התראה  .ב

יום מראש. במקרה כאמור, תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון,  14להורים, 

 ואילך. החל ממועד הפסקת ההשתתפות

ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר  .ג

 ושבו היה מעורב ילד הצהרון )חום, חבלה וכד'(.

ההורה מאשר לקבל מידע מצוות הבוקר  במידה ויש  קושי מסוים, כדי להבין ולבחור דרכי  .ד

 התמודדות.

 

 אופן התשלום והנחות.  9

במהלך החודש, עבור  ,אוג'-ספט' /יוני  -התשלום ייגבה מראש בתשלומים עבור חודשים ספט' .א

 אותו חודש השתתפות.

ש"ח יגבה במעמד הרישום ויזוכה מהתשלום הראשון. במקרה של ביטול  300חיוב מקדמה על סך  .ב

 לא תוחזר המקדמה. 30.6.19לאחר התאריך 

 .5%יזכה להנחה של  ילד שני במשפחהעל השתתפות מלאה בצהרון,  .ג
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 .ביטול רישום לפני פתיחת שנת הפעילות. 10

 הפסקת פעילות בצהרון מותנית בשליחת טופס ביטול המופיע באתר המרכז הקהילתי

  http://www.evenyehuda.org.il     או במייל     8912032-09בפקס

 e_yehuda@matnasim.co.il  .ויועבר לאישור רכזת הצהרונים במרכז הקהילתי 

לידיעתכם, יש לקבל אישור קבלה וטיפול הבקשה. ללא קבלת האישור, המרכז אינו מחוייב לקבל טענות 

 על שליחת בקשה לביטול שלא טופל.

 ר קבלת אישור ממזכירות הצהרונים.הביטול ייכנס לתוקף לאח

 זיכוי כספי יינתן לפי הנוהל הבא:

ללא כל התחייבות כספית. לאחר מועד זה לא תוחזר המקדמה  .30.06.19ביטול הרשמה עד  .א

 ₪. 300ששולמה במעמד הרישום על סך 

 ., בניכוי המקדמהייגבה תשלום עבור חצי חודש ספטמבר 1.8.19 -החל מבמקרה של ביטול  .ב

 .תוך כדי שנת הפעילות נוהל הפסקת פעילות. 11

לאחר מועד זה אין  –/2030/5עד  , כולל רישום למסלול המורחב,ניתן לבטל השתתפות בצהרונים .א

 ביטולים.

 ייגבה תשלום עד סוף החודש.  -בחודש כולל 15הודעת ביטול שתתקבל עד ה  .ב

שלום עבור שבועיים ייגבה ת -בחודש ועד סוף החודש  15-הודעת ביטול  שתתקבל לאחר ה .ג

 נוספים מהחודש הבא. )תינתן אפשרות להשתתף בפעילות הצהרון עד תום מועד התשלום.(

אי השתתפות בצהרון בתקופה מסוימת אינה פוטרת מתשלום עבורו, אלא במקרה של מחלה  .ד

 ממושכת מעל שבועיים,  עם אישור רפואי ובכפוף לאישור מנהל המרכז הקהילתי. 

 לתשלום.  5%בתשלום יחויב בתוספת  כל פיגור של חודש .ה

ההורים מסכימים כי אם לא יעמדו בכל התשלומים, המרכז הקהילתי יהיה רשאי להפסיק את מתן  .ו

השירות לאחר מתן הודעה של שלושה ימים מראש ויפעל בכל דרך לגבות את הסכומים שלא 

 שולמו בגין הפעילות שניתנה.

המרכז הקהילתי להפעיל את הצהרון במשך השנה ההורים מסכימים בזאת כי למרות התחייבות  .ז

 כולה, יהיה המרכז הקהילתי רשאי להחליט על ביטול המסגרת או צמצום מסגרות :

 אם לא ירשמו ילדים במספר סביר המאפשר הפעלת המסגרת בתוכנית הרצויה. .1

אם יחולו שינויים בלתי צפויים במשק או בישוב או במספר הילדים המשתתפים בצהרון,  .2

יום מראש, ובמקרה  30מקרה מתחייב המרכז הקהילתי להודיע על הפסקת פעילות  בכל

 זה יבוטלו כל  התשלומים הנוגעים לתקופה.

המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותם של  ילדים אשר יימצאו לא  .ח

 יום. 14מתאימים למסגרת מסיבה משמעתית או מכל סיבה אחרת וזאת ע"י מתן הודעה של 

הסכם זה יהיה כפוף לשינויים בהתאם להנחיות הרשות המקומית ו/או החברה למתנסים ו/או משרד 

 כל גורם אחר. החינוך או

 הנני מצהיר כי קראתי את סעיפי הסכם זה, הוראותיו ברורים לי ואני מתחייב לקיימו על כל סעיפיו.

ט.ל.ח

http://www.evenyehuda.org.il/
mailto:e_yehuda@matnasim.co.il
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 ( 1הצהרה ומידע על בריאות הילד/ה   )נספח 

לי על בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני/בתי והמחייבת התייחסות  לא ידוע

 ו/או טיפול מיוחד, במסגרת הצהרון.

לבני/בתי/ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת,המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת 

 הצהרון:

 רם אחר:______________רגישות ו/או אלרגיה למזון, לתרופות או לגוא. 

 ב. ליקוי שמיעה ו/או ראיה: __________________________________

ג. התעלפויות ו/או התכווצויות ו/או התקפי עצירות נשימה:

 ____________________________________________________ 

 ד. אחר:      _____________________________________________

מתחייב/ת להודיע למרכז הקהילתי מיידית על כל שינוי במצבו הבריאותי של בני/בתי ועל כל בעיה ו/או הנני 

 מגבלה שתתגלה, וזאת מיד עם התגלותה.

בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית הנני מתחייב/ת לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד שיימסר לנו 

 תאם לאמור בו.ביחס לילד/ה עם מגבלה רפואית, ולנהוג בה

 מידע רפואי:

 שם קופת  חולים וסניף:          __ ________________________________

 שם הרופא המטפל :     ________________________________

 

 הערה: יש לצרף מסמכים רפואיים אודות המגבלה/ הבעיה

 

 ולראיה באנו על החתום:

 

         :______________________חתימה  שם ההורים:__________________       

 

 תאריך ____________
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 ( 2החזרת ילדים מהצהרון   )נספח 

 בני/בתי יוצא/תוצא ממנו בליווי אדם מבוגר בלבד מטעם המשפחה.

 שמות המבוגרים הרשאים להוציא את בני/בתי מהצהרון:

 

 טלפון קרבה שם משפחה שם פרטי

    

    

    

    

 

במידה ואני מעוניין כי בני/בתי יילקח ע"י מבוגר ששמו אינו מאוזכר לעיל, אני מתחייב להודיע בכתב על כך 

 מראש למנהלת הצהרון.

 

 ולראיה באנו על החתום:

  שם ההורים :________________________    חתימה:________________________ 

 

 צילום ילדים במסגרות

לא מאשר/ת )יש להקיף בעיגול( פרסום תמונות בהן מופיע בני/ביתי במסגרת פעילות  -אני  מאשר/ת  

 בצהרון באתר האינטרנט של המרכז הקהילתי ו/או בחומרי שיווק של מסגרות אגף הגיל הרך.  

 

 

 חתימה_______________  תאריך__________________                            
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 (3)נספח 

 תאריך: ________________

 לכבוד המרכז הקהילתי

____________ 

 א.ג.נ.,

 כתב הצהרה והתחייבות לקליטת ילד עם מגבלות אלרגניות בצהרון הנדון:  

 אנו הח"מ:

 . שם: _______________ משפחה: _____________ת.ז. __________ כתובת:____________1

 _____________ת.ז. __________ כתובת:____________. שם: _______________ משפחה: 2

 הננו הורי ואפוטרופסים של הילד/ה: _____________________

 הסובל ממגבלה אלרגנית: _______________________________)פירוט המגבלה(

הדורשת השגחה וטיפול כדלקמן: ____________________________________________ 

 )פירוט ההשגחה והטיפול( ____________________________________________

 מצהירים ומתחייבים כדלהלן:

. ילדנו/תנו סובל/ת מן המגבלה/ות האלרגנית/ות המפורטת/ות מעלה והוא/היא זקוק/ה לטיפול והשגחה 1

 מעת לעת, כמפורט לעיל. 

הטיפול הרפואיים הנדרשים מעת . אנו מבקשים ומסכימים, כי חרף המגבלה האלרגנית וחרף ההשגחה ו2

 לעת לילדנו/תנו שהוא/היא ישתתף/תשתתף בפעילות בצהרון הנערכת על ידכם או מטעמכם. 

 . אנו מתחייבים לספק לכם כל מידע רפואי או אחר רלבנטי למצבו/ה של ילדנו/תנו, ובכלל. 3

. אנו מתחייבים לספק לכם, על חשבוננו, את האביזרים והאמצעים הרפואיים והאחרים הדרושים לטיפול, 4

 ברמת הצוות, בילדנו/תנו בקשר למגבלות האלרגניות שמהן הוא/היא סובל/ת, לפי הפירוט דלקמן: 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 )לפרט האמצעים הנדרשים(
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. אנו מתחייבים להמציא לכם אישור רפואי בדבר יכולתו/ה של ילדנו/תנו להשתתף בצהרון בדבר 5

דבר התרופות ושאר האמצעים הרפואיים והמאכלים המותרים )או האסורים( שיש הטיפולים הנדרשים, ב

או אין לספק לילד/ה. וכן גם אישור לגבי מי יכול ומוסמך מבחינתנו להעניק לילד טיפול רפואי בשעת הצורך, 

ן וכן ובמיוחד אישור רפואי המפרט אם הילד/ה נזקק/ת למלווה צמוד בצהרון או שהוא יכול לשהות בצהרו

ללא מלווה. על האישור הרפואי לפרט את מהות הרגישות האלרגנית של הילד/ה והאם ובאלו מקרים 

 הרגישות עלולה להתפרץ  )אכילה, מגע, חשיפה לריח וכדומה(.

. במקרה שהאישור הרפואי קובע כי הילד/ה נדרשים למלווה צמוד/קבוע, לא יתקבל הילד לצהרון ללא 6

 על ידינו. מלווה, כאמור, שימומן כולו

. אנו מתחייבים להמציא לכם את מספר הטלפון והפלאפון שלנו ושל הרופא המטפל כדי שתוכלו לפנות 7

 אלינו או אליו בשעת הצורך. 

. כל אימת שתתעורר בעיה רפואית אלרגנית המונעת מילדנו/תנו את המשך השתתפותו/ה בצהרון. אנו 8

 על פי העניין.  –נדרש ובין לצמיתות מסכימים ומתחייבים להוציאו/ה בין לפרק זמן 

. ידוע לנו שאין לכם ידע והכשרה מקצועית ורפואית כדי לספק את הצרכים והטיפולים הרפואיים 9

שנדרשים לילדנו/תנו, פרט לפעולות שהוגדרו לעיל )שהינם ברמת הצוות ולא ברמת חובש או אדם בעל 

 הכשרה רפואית(.

יח בצורה הרמטית טיפול והשגחה מוחלטים בקשר למגבלות . ידוע לנו שאין באפשרותכם להבט10

 הרפואיות האלרגניות שמהן סובל ילדנו/תנו. 

 . אנו מתחייבים לשתף פעולה עם צוות הצהרון והאחראים בו, בכל הנוגע לטיפול ולהשגת ילדנו/תנו.11

להשתתף בצהרון . ידוע לנו כי על סמך ההצהרות וההתחייבויות דלעיל הסכמתם לאפשר לבננו/בתנו 12

 חרף מגבלותיו הרפואיות. 

 ולראיה באנו על החתום,

 תאריך: __________

__________________________   _________________________ 

 2הורה        1הורה   

 מאשרים החתימות הנ"ל.

 ______________________   תאריך:____________ 

 מנכ"ל המרכז הקהילתי                        
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 (4)נספח  

 הנדון: אישור רפואי

 

 שם הילד: ______________ שם משפחה: __________________ 

                    

 ת.ז.___________________ שם ההורים: __________________       

 

 הנני מכיר את הילד ואת הוריו שפרטיו לעיל.

 נמצא תחת טיפולי.הילד 

הילד אלרגני והוא סובל מרגישות ל: ____________________________________ )לפרט מהו 

 אופי האלרגיה ואיך היא באה לידי ביטוי; האם ע"י ריח, אכילה או כל דבר אחר(.

 סוגי אוכל אסורים / מותרים לילד:_____________________________________

______________________________________________________________ 

 האם  נדרש מלווה לילד בשעות שהותו בצהרון? _______________

 סוג הטיפול הנדרש לילד במהלך שהותו בצהרון וכיצד וע"י מי הוא אמור להינתן: 

______________________________________________________________ 

 נוספות: __________________________________________הנחיות מיוחדות / 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 תאריך: ___________

___________________                 ____________________ 

 שם הרופא המטפל                                                        חתימת רופא המטפל      
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 (5)נספח   

 לידיעתכם:

רישום לצהרון מחייב קבלת אישור חתום ממזכירות המרכז הקהילתי על אישור סופי לקליטת הטפסים 

 ורישומם במערכת. 

 אינו סופי ומאושר.   -ללא אישור זה הליך הרישום לצהרון

 

 חובה לשמור על האישור ולהעבירו לצוות הצהרון ביום הראשון של פתיחת הצהרון כאישור כניסה. 

 

 תש"פאישור רישום לצהרונים לשנת הלימודים 

 הננו מאשרים קבלה ורישום של חוזה הרישום לצהרון. 

 ________________________  בצהרון ___________________עבור הילד/ה 

 נרשם בתאריך: _____________________

 ויזוכה מהתשלום הראשון. ₪  300על סך  במקדמהחשבונך יחויב 

, כפוף לשינויים בהתאם לתקנות משרד החינוך תש"פלידיעתכם מחיר הצהרון וסל השירותים לשנת *

 .שטרם פורסמו

במידה ותחליטו על ביטול הרישום עליכם לשלוח את טופס הביטול המופיע באתר המרכז הקהילתי 

http://www.evenyehuda.org.il      או במייל    8912032-09בפקס

 .ile_yehuda@matnasim.co   

 .תוחזר המקדמה, לאחר תאריך זה לא 30/06/19עד לתאריך   

 

 בברכה, 

 מרכז קהילתי אבן יהודה

 

 חתימת המאשר:____________

 

 

 ט.ל.ח

 

http://www.evenyehuda.org.il/
mailto:e_yehuda@matnasim.co.il
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 יהודה-נהלי "בי"ס של החגים"  מרכז קהילתי אבן

 כללי

 שימו לב! הזנה באחריות ההורים ,כמקובל בימי השגרה.  .11

 ההורה ) אין הסעות( ההגעה והאיסוף מבית הספר באחריות .12

 פתיחת וסגירת קייטנה ו/או צהרון  מותנית במספר נרשמים. .13

 הנהלת המרכז הקהילתי תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות, או לבטל קייטנה. .14

 יוחזר הכסף לנרשמים. –במקרה של ביטול קייטנה במלואה על ידי המרכז הקהילתי  .15

 להשתתף בקייטנות המרכז הקהילתי לא תורשהמשפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי,  .16

 ₪. 20עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך  .17

 .בלבד המרכז הקהילתי אחראי על ילדי הקייטנות בשעות הפעילות של הקייטנות .18

המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית  .19

 השוטפת של הקייטנה. משמעת או בגין פגיעה בפעילות

למרכז הקהילתי שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות "ביס של החגים" בהתאם לאילוצים  .20

 לוגיסטיים.ביטחוניים ובטיחותיים או 

 הפרטים על גבי טופס הרישום הינם עדכניים ונכונים. .21

 חיסורים

השתתפות התשלום בגין הפעילות הינו עבור קייטנה מלאה ומשתתף לא יזוכה בגין  .2
 חלקית.

 תנאי תשלום

 התשלום לקייטנה ייעשה באמצעות כרטיס אשראי או במזומן. .2
 

 ביטול השתתפות

בקשות לביטול ההרשמה יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות, או  .4
ביטול באמצעות הפקס או האימייל ובמקרה זה  טופסניתן לשלוח  באתר המרכז הקהילתי.

תב ייחשב יש לוודא קבלת הפקס/האימייל. לא ייעשו ביטולים בטלפון. ללא הודעות בכ
 .המשתתף כממשיך בקייטנה

יום לפני פתיחת הקייטנה/בית הספר של החגים, ללא חיוב, לאחר  7ביטול ההרשמה עד  .5
 מועד זה יגבה מחיר מלא לקייטנה.

 רטרואקטיבית.והחזרי כספים  אין ביטולים .6
 

 העברות

העברה מקייטנה לקייטנה תעשה על בסיס מקום פנוי בקייטנה המבוקשת ובתוספת תשלום  .2
 בהתאם למחיר הקייטנה.

עם אישורי את קריאת התקנון הריני מצהיר בזאת שקיבלתי וקראתי את המידע מסגרות הקייטנה 

ואני מסכים ומתחייב למלא אחר תקנות משרד והצהרונים, תנאי ההרשמה, ביטולים והנחות, 

 החינוך והמרכז הקהילתי.

 ט.ל.ח
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 לילדי בתי הספר )שלא בביה"ס של החגים(הלי קייטנת פסח נ

 כללי

 פתיחת וסגירת קייטנה ו/או צהרון  מותנית במספר נרשמים. .1
 הנהלת המרכז הקהילתי תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות, או לבטל קייטנה. .2
 יוחזר הכסף לנרשמים. –ביטול קייטנה במלואה על ידי המרכז הקהילתי  במקרה של .3
לא תורשה להשתתף בקייטנות המרכז משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי,  .4

 הקהילתי
 ₪. 20עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך  .5
 .לבדב המרכז הקהילתי אחראי על ילדי הקייטנות בשעות הפעילות של הקייטנות .6
המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב  .7

 בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה.
למרכז הקהילתי שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות הקייטנה בהתאם לאילוצים  .8

 ביטחוניים ובטיחותיים או לוגיסטיים.
 רישום הינם עדכניים ונכונים.הפרטים על גבי טופס ה .9

 הנחות

 הנחה תינתן לילד שני לבית אב )עבור הקייטנה הזולה מביניהן(.  5% .1

 חיסורים

התשלום בגין הפעילות הינו עבור קייטנה מלאה ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות  .1
 חלקית.

 תנאי תשלום

 התשלום לקייטנה ייעשה באמצעות המחאות, כרטיס אשראי או במזומן. .1

 ול השתתפותביט

בקשות לביטול ההרשמה לקייטנה יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב  .1
. ניתן לשלוח הודעות ביטול / באתר המרכז הקהילתי במזכירות המרכז הקהילתי

באמצעות הפקס או האימייל ובמקרה זה יש לוודא קבלת הפקס/האימייל. לא ייעשו 
 ייחשב המשתתף כממשיך בקייטנה.תב ביטולים בטלפון. ללא הודעות בכ

ללא חיוב. -יום לפני פתיחת הקייטנה/הצהרון  7עד  -ביטול ההרשמה לקייטנה/הצהרון  .2
 10%לאחר מועד זה, ועד למועד פתיחת הקייטנה/הצהרון, ייגבו דמי ביטול בגובה של 

 ממחיר הקייטנה וממחיר הצהרון.
 20%ביטול בגובה של  -ייגבו דמיבמקרים של ביטול לאחר פתיחת  הקייטנה / הצהרון ,  .3

 מהמחיר  המלא, ובנוסף עלות ההשתתפות במספר ימי הפעילות בפועל מהמחיר המלא. 

 העברות

העברה מקייטנה לקייטנה תעשה על בסיס מקום פנוי בקייטנה המבוקשת ובתוספת תשלום  .1
 בהתאם למחיר הקייטנה.

וקראתי את המידע מסגרות הקייטנה  עם אישורי את קריאת התקנון הריני מצהיר בזאת שקיבלתי

והצהרונים, תנאי ההרשמה, ביטולים והנחות, ואני מסכים ומתחייב למלא אחר נהלי המרכז 

 הקהילתי.

 ט.ל.ח
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 לילדי הגניםנהלי קייטנת פסח 

 כללי

 שימו לב! הזנה באחריות ההורים ,כמקובל בימי השגרה.  .1

 הגיע למזכירות המרכז הקהילתילא יתקיים רישום מקוון, יש לוודא שטופס הרישום  .2

 .מקומות פנויים באותו צהרוןפתיחת קייטנה ו/או צהרון מותנית במספר  .3

 הנהלת המרכז הקהילתי תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות, או לבטל קייטנה. .4

 יוחזר הכסף לנרשמים. –במקרה של ביטול קייטנה במלואה על ידי המרכז הקהילתי  .5

לא תורשה להשתתף בקייטנות המרכז משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי,  .6

 הקהילתי

 ₪. 20עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך  .7
 .בלבד המרכז הקהילתי אחראי על ילדי הקייטנות בשעות הפעילות של הקייטנות .8
שתתף עקב המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל מ .9

 בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה.
למרכז הקהילתי שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות הקייטנה בהתאם לאילוצים  .10

 ביטחוניים ובטיחותיים או לוגיסטיים.
 הפרטים על גבי טופס הרישום הינם עדכניים ונכונים. .11

 הנחות

 )עבור הקייטנה הזולה מביניהן(.  הנחה תינתן לילד שני לבית אב 5% .1

 חיסורים

התשלום בגין הפעילות הינו עבור קייטנה מלאה ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות  .1
 חלקית.

 תנאי תשלום

 התשלום לקייטנה ייעשה באמצעות המחאות, כרטיס אשראי או במזומן. .1

 ביטול השתתפות

טופס ביטול בכתב בקשות לביטול ההרשמה לקייטנה יטופלו אך ורק לאחר מילוי  .1
. ניתן לשלוח הודעות ביטול / באתר המרכז הקהילתי במזכירות המרכז הקהילתי

באמצעות הפקס או האימייל ובמקרה זה יש לוודא קבלת הפקס/האימייל. לא ייעשו 
 תב ייחשב המשתתף כממשיך בקייטנה.ביטולים בטלפון. ללא הודעות בכ

ללא חיוב. -יום לפני פתיחת הקייטנה/הצהרון  7עד  -ביטול ההרשמה לקייטנה/הצהרון  .2
 10%לאחר מועד זה, ועד למועד פתיחת הקייטנה/הצהרון, ייגבו דמי ביטול בגובה של 

 ממחיר הקייטנה וממחיר הצהרון.
 20%ביטול בגובה של  -במקרים של ביטול לאחר פתיחת  הקייטנה / הצהרון , ייגבו דמי .3

 ת במספר ימי הפעילות בפועל מהמחיר המלא. מהמחיר  המלא, ובנוסף עלות ההשתתפו
 

עם אישורי את קריאת התקנון הריני מצהיר בזאת שקיבלתי וקראתי את המידע מסגרות הקייטנה 

והצהרונים, תנאי ההרשמה, ביטולים והנחות, ואני מסכים ומתחייב למלא אחר נהלי המרכז 

 הקהילתי.

 ט.ל.ח


