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" ניצנים"
 'ד-'גכיתות 

 
 תאריך רישום_____________

 

  "ניצנים"טופס הרשמה לתכנית 

 "אפלתש – בעירהממלכתיים בבתיה"ס  'ד -'גלכיתות 
 14:30-16:00ה' ד' + ויום א'+ ב' יום  12:45-15:45יום ג' בין השעות 

 ילד:פרטים לגבי ה
 

 _____יהיה בכיתה:______ "אבשנת תשפ ______________________:_________שם בית הספר
 

 _  ___________ תאריך לידה:  _________    מין ז / נ________ ________   שם פרטי:_________ שם משפחה:
 

 __________ ___ :בבית תובת: ___________________________ טלפוןכ   __________________ : מס' ת.ז.
 

 ______ סניף:__________________ קופת חולים:________________שם רופא המשפחה:____
 

 פרטים לגבי ההורים:

 אב אם פרטים

 שם מלא
 

  

 מקום עבודה
 

  

 טלפון בעבודה
 

  

 טלפון נייד
 

  

 
 

 ________________________________    כן / לא רוני ?האם אתם מאשרים קבלת הודעות בדואר אלקט
 ן / לאכ  ? SMSהאם אתם מאשרים קבלת הודעות 

 

 ום: תנאי הריש

 לא ניתן לבצע רישום לחלקיות שבוע. •

תאריך פירעון זה וכי  סגירת חוב אחרלאך ורק יתבצע רישום , החוב במתנ"ס ת/בעלואני במידה ידוע לי כי  •
  "ניצנים".להחוב יירשם כתאריך הרישום 

סך של ו חודשל₪  600 תשלומים שווים בסך של 9 –שתחולק ל ₪  6,000 העלות השנתית הכוללת הינה סך של •
 (. ₪ 350מקדמה + ₪  250+  דמי רישום 130) עבור החודש הראשון ₪ 730

  .כדמי רישום ייגבו באופן מיידי )סכום זה לא יוחזר גם באם יבוטל הרישום(₪  130סך  •

)סכום זה יוחזר למבטלי הרישום עד לתאריך  30/06/2020מקדמה ע"ח שכר הלימוד ייגבה בתאריך ₪  250סך  •
30/06/2020.) 

 ובשאר החודשים ע"פ המחיר הנקוב.₪  350ייגבה סך  2020חודש ספטמבר ב •

 ₪(.   600במקרה של רישום מאוחר תשלום החודש הראשון של הפעילות יגבה בחיוב אחד ) •
 

 חתימה: _______________________    ברורים ליוהם תנאי הרישום אני מאשר/ת את 
 

 אישור תשלום
 פעיל במתנ"ס כרטיס אשראי  ]  [   פעילה במתנ"ס הוראת קבע [  ]: שכר לימודאופן תשלום 

 )במידה ואין הוראת קבע פעילה במתנ"ס יש   
 ה לחיוב חשבון חתום ע"י הבנק(אלצרף טופס הרש 

 
 

                                               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 לתשלום בכרטיס אשראי יש למלא את הפרטים: 

   
 : כרטיס אשראי

 
 סוג הכרטיס _____________________ תוקף _______

 
 מספר _______________________________________

 
________________________ 

 )של בעל החשבון(שם פרטי ומשפחה 
 

______________________ 
 מס' תעודת זהות

 
_______________________ 

 טלפון בבית
 

_______________________ 
 טלפון נייד

 
_______________________ 

 חתימת בעל החשבון
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 ד'-לכיתות ג' –תכנית צהרון ניצנים  סכםה

  "ניצנים" לימודיםההארכת יום  כז קהילתי )מתנ"ס( מעלה אדומים בתכניתבין הורים לבין מר

 שנערך ונחתם ביום:_____________

 מצד אחד    מתנ"ס מעלה אדומים________________________   בין:

 _______שם:_____________________ ת.ז._____________     לבין:

 מצד שני  _____________________     _________________כתובת:____            

 בשעות הצהרים. 'ב-כיתות א'הואיל:  והמתנ"ס מקיים מסגרת חינוכית לילדים ב
 

 _______ לתוכנית המשך הנ"ל.____נים לצרף את הילד/ה ___יוהואיל: וההורים מעוני
 
 

 על כן הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
 
 ד מהחוזה גופו ויש לקראו כאחד עם החוזה.המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפר .1
  
 :מיקום ומועדי פעילות  

המרכז יפעיל את הצהרון החל בית הספר. "ניצנים" תופעל בתוך מבנה  הארכת יום הלימודים תוכנית .א
    .30/6/21ועד ליום  01/09/20מיום 

, משעת סיום יום פרהס מתקיימים לימודים בבתיבימים בהם  – א'+ב +ד' + ה' בימים תפעל  התוכנית .ב
 .15:45וביום ג' משעת סיום הלימודים עד  .16:00הלימודים ועד השעה  

 ימים בשבוע משעת סיום יום הלימודים ועד השעה 5הצהרון יפעל נירים  /בבתי הספר אלמוג  .ג
     16:00 /15:45 . 
  

 :תעריפים .2
₪  600 ווים בסך שלתשלומים ש 9 –שתחולק ל ₪  6,0000העלות השנתית הכוללת הינה סך של  .א

 (. ₪ 350מקדמה + ₪  250+  דמי רישום 130) עבור החודש הראשון ₪ 730וסך של  חודשל

  .כדמי רישום ייגבו באופן מיידי )סכום זה לא יוחזר גם באם יבוטל הרישום(₪  130סך  .ב

עד  )סכום זה יוחזר למבטלי הרישום 30/06/2020מקדמה ע"ח שכר הלימוד ייגבה בתאריך ₪  250סך  .ג
 (.30/06/2021לתאריך 

 ובשאר החודשים ע"פ המחיר הנקוב.₪  350ייגבה סך  2020בחודש ספטמבר  .ד

 ₪(.   600במקרה של רישום מאוחר תשלום החודש הראשון של הפעילות יגבה בחיוב אחד ) .ה

 התראה על התייקרות שכר הלימוד, תימסר להורים בהודעה מוקדמת של שבועיים.  .ו

 

 :התחייבות המתנ"ס .3
 
 מאותו בית הספר. ילדים לפחות 21 יירשמובתנאי שהמתנ"ס מתחייב לפתוח מסגרת זו  * 
 '. ד-'גילדים מכיתות  9המתנ"ס מתחייב לפתוח קבוצה בבי"ס נירים במידה וירשמו  * 
 אחת וינתן סיוע לקבוצה לפי הצורך.  מורהעם ילדים  34קבוצת ילדים תמנה לכל היותר  *
 רכז בית ספרי על פי הנחיות תוכנית "ניצנים". המתנ"ס מתחייב למנות מטעמו *

קשר  האחראיתמו כן תקיים כ המתנ"ס מתחייב למנות אחראית מטעמו, אשר תפקח על העבודה. *           
 שוטף עם ההורים לפי הצורך.

 המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים על פי שיקולי המערכת : *
 . הרכב צוותי התוכניתב א.
 .(תתכנה קבוצות רב גילאיות) בהרכב הקבוצה ב.

 .דים ארוחת צהרים בשרית חמה וכשרההמתנ"ס מתחייב לספק ליל * 
 יצירה לפעילות שוטפת של הילדים במסגרת. המתנ"ס מתחייב לרכוש חומרי * 
 .המתנ"ס מתחייב לקיים חוגים  *
 את הקבע רק החל מחודש ספטמבר.המתנ"ס מתחייב להציג לפירעון את הור * 
 עם תום שנת הלימודים. ,30/6/2021 -המתנ"ס מתחייב להפסיק להפעיל את הוראת הקבע לאחר ה * 
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 התחייבות ההורים:.  4
 
 לכל חודש.₪  600סך של  2021ועד יוני  2020עבור החודשים ספטמבר מתחייבים לשלם  ההורים .א

התשלומים לתוכנית  יבוצעו םשבאמצעות או כרטיס אשראי  קבע ההורים מפקידים בידי המתנ"ס הוראת .ב
     "ניצנים".הארכת יום הלימודים 

 בשכ"ל. ההורים מסמיכים בזאת את המתנ"ס לעדכן את הוראת הקבע בהתאם לשינויים שיחולו .ג

 של החודש הבא. 1 -לתוקף ב , כשהביטול יכנס לכל חודש 20 -ביטול של המסגרת יתקבל בכתב יד עד ה .ד

ההורים מסכימים בזאת, כי אם לא יעמדו בכל התשלומים הנ"ל, יהיה המתנ"ס רשאי שלא לקבל את הילד  .ה
 ימים מראש. 3למסגרת, לאחר מתן התראה של 

במידה וידווח להורה על מחלת ילד ע"י מדריכת צהרון, ההורה מתחייב לאסוף את ילדו תוך שעה מקבלת  .ו
 .ההודעה

ל פי הנחיות משרד בריאות, חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד ההורים מצהירים כי ברור להם, שע .ז
ילד ישולמו במלואן על ידי בתרופות כלשהן. הוצאות שיידרש המתנ"ס לשלם עקב צורך בטיפול חירום 

 .ההורים

/ רגישות לפול / צליאק מחויבים למלא טופס הצהרה על מצב בריאותו של הילד  לילדים עם אלרגיההורים  .ח
ים עדכניים מרופא: לילדים אלרגיים מרופא מומחה לאלרגיה, לילדים בעלי רגישות לפול או ולצרף מסמכ

צליאק מסמך מרופא משפחה. וכן יש להגיש טופס דיווח חתום ע"י ביה"ס. הטפסים ניתנים להורדה מאתר 
, 30.06.2020באחריות ההורים להגיש את הטפסים לידי רכזת "ניצנים" במתנ"ס עד לתאריך המתנ"ס. 

 (.  29במרכז הגיל הרך )רח' צמח השדה 

שלא יאפשרו  חמורות או בעיות אחרות ההורים מסכימים בזאת, כי אם יתעוררו אצל הילד בעיות משמעת .ט
הילד מהמסגרת, לאחר מתן התראה  הפעלה תקינה של המסגרת בגינו, המתנ"ס יהיה רשאי  להוציא את

פסקת ההשתתפות ויבוטלו הוראות הקבע לחודשים של שבוע. במקרה כזה יוחזרו התשלומים מתאריך ה
 הבאים לאחר מכן.

עד  מתבקשים להגיע , אךבהתאמה 15:45/ 16:00ההורים מתחייבים לקחת את ילדם לא יאוחר מהשעה  .י
 באופן עצמאי. 16:00/15:45במידה ומעוניינים לשוחח עם המורה. הילדים ישוחררו בשעה  15:40/  15:55

עד  מתבקשים להגיע , אך16:00מתחייבים לקחת את ילדם לא יאוחר מהשעה בביה"ס נירים, ההורים  .יא
 באופן עצמאי. 16.00במידה ומעוניינים לשוחח עם המורה. הילדים ישוחררו בשעה  15:55

ההורים מסכימים בזאת, כי למרות התחייבות המתנ"ס להפעיל את המסגרת במשך השנה כולה, יהיה  .יב
 סגרת:המתנ"ס רשאי להחליט על ביטול המ

 במתחם ביה"ס. ילדים 21-פחות משארו  יאם י (1

 אם ייווצרו תנאים אשר אינם מאפשרים המשך הפעלת המסגרת. (2
הוראות  יום מראש, ובמקרה זה יבוטלו כל 30בכל מקרה מתחייב המתנ"ס להודיע על הפסקת הפעילות 

 הקבע הנוגעות לתקופה שלאחר הפסקת הפעילות.
 

 
 
 

 ם:ולראיה באו הצדדים על החתו

 

                     _________________  _______________                _________________        
 חתימת המתנ"ס                               חתימת ההורים                             תאריך                                           
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