
 

 חיפה 1הרב משאש  ס נווה יוסף,"מתנ עירוניים בהפעלת צהרוני גני ילדיםמוקד 
 8:00-19:00ה'  בין השעות -שעות פעילות: ימים א'

  zhaharon@nycc.org.il| מייל:  077-6070112| פקס:  1700-55-22-75טלפון 
 www.zaharonim-haifa.org.ilאתר אינטרנט: 

 תאריך שליחת הטופס:_______________________
 

2023 גלשנת תשפ'' חורףקייטנת הסכם השתתפות ב  
 וקריא ברור באופן ולמלא ההסכם את בעיון לקרוא יש

 :ה/הילד של אישיים פרטים

 ז/נ   ת.ז ת. לידה שם הילד שם משפחה

     

  טלפון חירום כתובת מגורים כתובת הגן שם גן הבוקר

     

 

 פרטי ההורים:

 ת.ז הורה שם הורה

  

 נייד מקום העבודה של ההורה וכתובת

  

 ת.ז הורה שם הורה נוסף

  

 מקום העבודה וכתובת של הורה נוסף
 
 

 נייד

  

  דואר אלקטרוני:

 

 (√לסמן ב הצהרת בריאות: )נא

 ה/הילד אצל רפואית בעיה כל על לנו ידוע לא כי מצהירים אנו. 

 המטפל מהרופא מתאים רפואי באישור להצטייד ובנוסף ,מטה לפרט יש רפואית בעיה וקיימת במידה: 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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 _____________________________________סוף את הילד בתום פעילות הקייטנה? מי ראשי לא

 

 ____________________________________________האם הורי הילד מתגוררים באותו בית?  

 

 האם הילד משתתף בגן הבוקר או משתלב מחינוך מיוחד?_____________________________________

 

 תשפ"ג חורף לקייטנת תקנון רישום 

קייטנות בגני הילדים בחיפה, וזאת בכפוף  תשפ"ג חורףעתיד להפעיל, בחופשת  הואיל ומתנ"ס נווה יוסף

 להוראות והנהלים המחייבים של החברה למתנ"סים.

 והואיל וההורים מעוניינים לשלוח את הילד/ה לקייטנה, ולהתקשר לשם כך עם מתנ"ס נווה יוסף בהסכם

נרשמים על פי שיקול הנהלת המרכז  23מותנית במספר מינימום של  כאמור הקייטנהוהואיל ופתיחת 

 כאמור בהסכם זה.

 

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 מיקום מועדי פעילות: .1

 03/01/23 – 28/12/22תאריכים ין הבשתפעל  הינה מסגרת חינוכית העשרתית לילדים חורףקייטנת  .א

ג'( לא  –)ימים ד'  28/12/22-03/01/23ג'( לא כולל ראשון, ובגנים בכבביר בין התאריכים  –)ימים ד' 

 כולל שישי.

 .07:30-13:00שעות פעילות הקייטנה בין השעות  .ב

בעלות רקע וניסיון בעבודה בגיל הרך, של המתנ"ס.  ייעות מובילותסככלל תופעל הקייטנה על ידי  .ג

אולם אין בכך כדי למנוע מן המרכז להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום אם יהיה בכך 

 צורך שיועסקו מעת לעת.

המתנ"ס רשאי לערוך על דעתו הבלעדית שינויים במבנה הקבוצות ע"י איחוד ו/או פיצול קבוצות  .ד

 אם למספר הילדים הנרשמים לקייטנה.קיימות בהת

ילדים, במקרה כזה המתנ"ס יודיע  23-מובהר בזאת כי לא תפתח קייטנה עבור קבוצה של פחות מ .ה

 להורים, וההורים יוכלו לבחור אם להשתלב בקייטנות גנים סמוכות או לקבל את כספם בחזרה.

 

 אפשרות לבחור צהרון בלבד()אין  את האפשרות המבוקשתנא להקיף/לסמן  ומחיריםתשלומים  .2

 :מחיר ההשתתפות בקייטנה יהיה כדלקמן

 100  ₪ 07:30-13:00לתקופת הקייטנה בין השעות ע"פ מתווה משרד החינוך. 

 

 מובהר בזאת כי לא יתאפשר רישום על בסיס ימים בודדים. .א
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 בגין אי הגעת הילד לקייטנה מכל סיבה שהיא. לא יינתן החזר כימובהר בזאת  .ב

 18/12/22תאריך באמצעי תשלום: מזומן, צ'קים או כרטיס אשראי שיחויבו  .ג

 מקרה של צ'ק שחוזר הלקוח יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהחזרתו ריבית והצמדה.ב .ד

שהו, תגרור הפסקה מידית של השתתפות הילד מובהר, למען הסר ספק, כי אי עמידה בתשלום כל .ה

 .קייטנהב

 יתאפשר ביטול. לא, ולאחר מכן  20/12/22 -הההורה יכול לבצע ביטול השתתפות ילד בקייטנה עד  .ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 אנו מבינים ומסכימים לאמור לעיל וחותמים על כך מרצוננו החופשי.
 ולראייה באו הצדדים על החתום

 
 
 
 

__________________                                                                               ____________________ 

 ים  ההורים                                                                                                         הנהלת הצהרונ               

 

 ________ / ____ / ____סכם נערך ונחתם ביום: הה

 :באמצעות

         פקס     

 מסירה ידנית        

 מייל        
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 לרישום באמצעות כרטיס אשראי

 Zhaharon@nycc.org.ilאו למייל  077-6070112לפקס ים ושלח את הפרטים אאנא מלא את הפרטים הב

 

 : סוג כרטיס האשראי

  

 

  מספר הכרטיס האשראי:

 

 

 

 תוקף כרטיס האשראי:

 

 

 שם בעל הכרטיס:

 

 

 ת.ז בעל הכרטיס:

 

 

 

 ללא מילוי אמצעי תשלום הרישום לא ייקלט
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