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 "דפתש  - משפחטף

 
 ________________ ישוםרתאריך 

 דתשפ" –טופס הרשמה למשפחטף במצפה נבו 
 ילד:פרטי ה

   _____    מין ז / נ________________________ ______   שם פרטי:_____________________ שם משפחה:

 __________________________2023 גיל הילד בספטמבר _  ___________________________ תאריך לידה:

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

 ____________________ סניף:______________ קופת חולים:________________שם רופא המשפחה:____

 :פרטי ההורים

 _______________טלפון נייד________ _________________ טל' עבודה_______________שם האם______

 ________________________ טלפון נייד________________ טל' עבודה_____________________בשם הא

 לא    כן   SMS  ?-האם אתם מאשרים קבלת הודעות ב

 לא    כן   האם אתם מאשרים קבלת הודעות בדואר אלקטרוני ? 

 יות ברורות(: ____________________________________________________כתובת מייל )נא לכתוב באות

 ________________________________________________הערות לגבי הילד:______________________

 .  צוות המשפחטף לצרכי הדרכה של )סטילס+וידיאו( המשפחטףבמהלך השנה יתכן שנבצע צילומים במסגרת  •

 אני לא מאשר/ת      אני מאשר/ת   רכם לצילוםנבקש את אישו

באתר  והמשפחטף)סטילס+וידיאו( לצרכי פרסום פעילויות המתנ"ס  שפחטףבמהלך השנה יתכן שנצלם במסגרת המ •

 האינטרנט של המתנ"ס, בפייסבוק של המתנ"ס, בחוברת הרישום, בעיתון ובטלוויזיה הקהילתית. 

 אני לא מאשר/ת      ר/תאני מאש   לפרסוםנבקש את אישורכם 
 

 תנאי הרישום: 
 . 2024עד אוגוסט  2023 לחודשים ספטמבר₪  2,200ידוע לי כי שכר הלימוד החודשי עומד על סך  •

 ידוע לי כי במידה ומספר הנרשמים יעלה על מספר המקומות, תינתן עדיפות לילדים הגדולים בשנתון.  •

 .30/7/23 -את הרישום לאחר ההמקדמה לא תוחזר להורה אשר יבטל ידוע לי כי  •

 דמי הביטוח לא יוחזרו להורה לאחר כניסת הילד למשפחטף.ידוע לי כי  •

 יתקבלו למשפחטף.דמי הרישום יוחזרו רק לנרשמים אשר לא ידוע לי כי  •

תאריך פירעון החוב יירשם כתאריך זה, וכי  אחר סגירת חובלאך ורק ידוע לי כי במידה ואני בעל/ת חוב במתנ"ס, הרישום יתבצע  •
 .שפחטףהרישום למ

   
 :בזמן קורונה המשפחטףהתנהלות 

  .יתנהל עפ"י נהלי קורונה המוכתבים ע"י משרד הבריאות והחינוך המשפחטף •

 .במקרה של סגירת מערכת החינוך יינתן זיכוי מלא •

 .מהיום הראשון רק למי שנאסר עליו להגיע למסגרתבהוראת משרד הבריאות, יינתן זיכוי מלא  המשפחטףבמקרה של בידוד ילדי  •

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

 .אין החזר כספיהיעדרות זו תמשיך להיחשב כהיעדרות עקב מחלה אשר עליה  . לא ינתן זיכוי בגין בידוד אישי או חלילה מחלת קורונה •

 .בכפוף למתווה קורונה –קיום חוגים  •

 .הנ"ל בכפוף למתווה הבידודים והבדיקות המשתנות מעת לעת •
 

 חתימה ________________________  . ליוברורים והם תנאי הרישום אני מאשר/ת את 
 

 

 בהוראת קבע בבנק ישור תשלוםא
 

 1.9.23גבייה בתאריך  -₪  38 ביטוח:   גבייה ביום ההרשמה-  ₪ 133 : רישוםדמי 
 חודשים. 12בתחילת כל חודש למשך ₪  2,200 שכר לימוד חודשי:   31.7.23 תאריךגבייה ב - ₪ 570מקדמה: 

 
במידה ואין הוראת קבע פעילה יש להחתים את הבנק על טופס הוראת קבע  או לצרף אסמכתא בנקאית אישור הקמת הוראת קבע ) קוד 

 הרישום. סלטופ( ולצרף 1410מוסד 
 

 אם קיימת הוראת קבע בבנק  אנא מלאו את הפרטים הבאים: 

 שם בעל הוראת קבע פעילה במתנ"ס____________________                

 ____________ _________ מס' חשבון ________ מס' סניף בנק                       

 חתימה ______________________                                                             

 .29את טופס הרישום בצירוף המסמכים יש להניח בתיבת השרות במרכז הגיל רך והמשפחה, צמח השדה 
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