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 ________________ ישוםרתאריך                 
 לרזרבה בלבד( הינותקופת הרישום  )רישום לאחר

 
 ב"פשנת תש "בוקר רך בגנים"לטופס הרשמה 

 07:00 – 07:30בין השעות 
 

 ילד:ה פרטי
 

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

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

 שם הגן )בהתאם לבקשתכם במח' לחינוך בעת ההרשמה(:_________________
 

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

 ם:ההורי פרטי
 

 _________    ________ :נייד________   _________ :האםשם 
 

 _________    ________ :נייד________   _________ :האבשם 
 

 תנאי רישום:
 במסגרת של "בוקר רך בגנים". בתי  /אני, החתום מטה מעוניין לשבץ את בני 

  ול גנים.ילדים באותו אשכ 10ידוע לי שהמסגרת תפתח בתנאי וירשמו לפחות 
  לחודש. ₪ 100מחיר המסגרת כי ידוע לי 

  במקרה וההורים יבטלו את הרישום בכתב עד יקוזזו מתשלום חודש ספטמבר ויוחזרו ₪,  60ע"ס  מקדמהידוע לי כי
 ייגבה בתחילת החודש הקרוב. המקדמה. התשלום עבור 31.07.2021

 לחודש הקודם לביטול.  20-העד  במקרה של ביטול יש למלא טופס ביטול 

  'ה' בלבד. –ידוע לי כי התוכנית מתקיימת בימים בהם גן הבוקר פועל במתכונתו הרגילה ובימים א 
 מתנ"ס יבטל את התוכניתלדים, הי 10-במידה ובמהלך השנה מספר הילדים באשכול יהיה פחות מ. 

 ידוע לי כי לא ניתן לרשום לחלקיות שבוע. 
  תאריך פירעון החוב יירשםזה וכי  סגירת חוב אחרלאך ורק יתבצע רישום , החוב במתנ"ס ת/בעלואני במידה ידוע לי כי 

  ל'בוקר רך'.כתאריך הרישום 
 

 :זמן קורונהבהתנהלות 
 יתנהל עפ"י נהלי קורונה המוכתבים ע"י משרד הבריאות והחינוך. זיכויים יינתנו במצבים הבאים:  השרות

 במקרה של סגירת מערכת החינוך יינתן זיכוי מלא.  .1

 במקרה של בידוד ילדי הגן בהוראת משרד הבריאות, יינתן זיכוי מלא מהיום הראשון.  .2

 א. במקרה ונאלץ לא לקיים פעילות עקב מחסור בכוח אדם )חולה/ מבודד(. נעדכן בזמן אמת ועל ימים אלו יינתן זיכוי מל .3

 . כספי עדרות עקב מחלה אשר עליה אין החזרלא ינתן זיכוי בגין בידוד אישי או חלילה מחלת קורונה. היעדרות זו תחשב כהי .4
 ע"פ מתווה קורונה. בזמני השרותיתכנו שינויים  .5
 
 

 _______חתימה _________________   .ליוברורים והם תנאי הרישום אני מאשר/ת את 
 

 

 אישור תשלום
 

 הרשאה לחיוב חשבון חתום ע"י הבנק.צרף טופס לבמידה ואין הוראת קבע פעילה במתנ"ס יש 
 

   :אופן תשלום
 
   הוראת קבע [  ]

 
  שיק   ]  [

 
  מזומן  ]  [

 
________________________ 

 של בעל החשבון()שם פרטי ומשפחה 
 

______________________ 
 מס' תעודת זהות

 

_______________________ 
 טלפון בבית

 

_______________________ 
 טלפון נייד

 

_______________________ 
 חתימת בעל החשבון
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