
 
 
 
 
 

                                                                
 
 
 

 פ"אתש –ודכן לצהרון "הבית של שרת" טופס רישום מע

 פרטי הילד: 

*מגדר:     *תאריך לידה:  *מס' זהות: *שם פרטי ומשפחה: 
 זכר/נקבה 

 כיתה: *

 

 פרטי ההורים: 

 טל' נוסף: *טל' נייד: *שם האם:

 *כתובת מייל: 

 

 טל' נוסף: *טל' נייד: *שם האב: 

 *כתובת מייל: 

 חובה שדות *

 הצהרת בריאות: 

הנני מצהיר/ה כי לבני/ביתי אין מגבלות רפואיות/רגישויות כלשהן, המונעות את השתתפותו/ה בפעילות  •

 הצהרון והקייטנות. 

 חובה לצרף אישור רופא מטפל   הנני מצהיר/ה כי לבני/ביתי יש מגבלות רפואיות/רגישויות כלשהן. •

 _____________________________________. רגישות/אלרגיה: 

 לקות גופנית: ________________________________________. 

 מגבלה/רגישות אחרת: __________________________________. 

של  • הבריאותי  במצבו/ה  שיחול  שינוי  כל  על  אישי  באופן  הצהרון  להנהלת  להודיע  מתחייב/ת  הנני 

 או לקות וזאת מיד עם התגלותה. בני/ביתי ו/או כל מגבלה 

 

 חתימה:  תאריך:  מס' זהות:  שם מלא: 

 



 
 
 
 
 

                                                                
 
 
 

 מסגרת הצהרון: 

 ג. - הצהרון מיועד לתלמידי כיתות א •

 .30/06/2021-01/09/2020הצהרון יפעל בין התאריכים  •

 . 16:30-12:45חמישי בין השעות -הצהרון יפעל בימים ראשון •

 חודשים(.  10) /216-/209הפעילות לחודשים עבור כל שנת יגבה מראש התשלום עבור הצהרון  •

                               ₪ לחודש. 935 – בכיתה ג'מחיר לילד   (.בכפוף לסבסוד המדינה₪ לחודש ) 835 –  ב'- בכיתות א'מחיר לילד        

   הבריאות שאמור להתפרסם בימים הקרוביםהמחיר עלול להשתנות בהתאם למתווה קורונה של משרד החינוך לפי הנחיות משרד        

 בהודעה מראש להורים.       

 גודל הקבוצות נתון להחלטת הממשלה וייקבע בהתאם.  •

 מועדי הקייטנות והחופשות יישלחו בנפרד להורי הצהרון לאחר תחילת השנה.  – חופשות •

 לא יתכן רישום למסלול חלקי.  –מסלול חלקי  •

 אין זכאות להנחה.  - ג' - א'לילדי כיתות  –הנחות  •

 במהלך השנה.   ולא ניתן לבטלה  תוכנית 'ניצנים' הינה תוכנית שנתית,   – ב-לילדי כיתות א  – ביטול השתתפות •

 בכל חודש.    30הודעת ביטול תיתכן בכתב בלבד עד לתאריך  – לילדי כיתות ג

 .  sharet.ono@gmail.comאו במייל:  5356879-03את ההודעה בכתב ניתן להעביר בפקס: 

 באחריות ההורה לוודא את קבלת הודעת הביטול במזכירות בית הספר. 

הביטול,   לכל חודש, כאשר ההורה יחוייב בתשלום מלא עבור החודש בו נעשה  30-ועד ה  1/10  -ניתן להגיש בקשה לביטול החל מה

 ₪.  150בתוספת דמי ביטול בסך 

 לא ניתן להגיש בקשות ביטול, וההשתתפות תימשך עד לסוף שנת הלימודים. 31/1/20החל מתאריך 

 לפי המתווה שיפורסם. פי תקנות חירום קורונה, הודעה לגבי ביטולים והחזרים תימסרבמידה ונתבקש להתנהל ל 

הנהלת הצהרון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותם של ילדים המפריעים למהלך התקין של הפעילות, וזאת לאחר   •

 מתן התראה להורים של שבוע מראש.  במקרה האמור, גביית התשלומים מההורים תופסק החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך. 

 באלימות כלשהי, הנהלת הצהרון רשאית להשעות את הילד מיידית ללא התראה מוקדמת. במקרים בהם הילד ינהג  •

 היעדרות ילד מהצהרון מפאת מחלה, חופשה או כל סיבה אחרת אינה מזכה בהחזר כספי. •

 אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ומועדים. •

 ההורה מתחייב לאסוף את ילדו בזמן וללא איחורים. •

 מתחייב ליידע את הנהלת הצהרון על היעדרות ילדו מהצהרון.ההורה  •

 במהלך השנה הילדים יצולמו והתמונות יישלחו להורים בלבד ולא ייעשה בהם שימוש לצורך פרסום או כל צורך אחר.  •

 הנני מצהיר בזאת כי ידועים לי נהלי הרישום המפורטים בטופס זה ובגוף המייל.

 אשלם את התשלומים במועדם תופסק השתתפות בני/בתי בצהרון. הנני מצהיר כי ידוע לי שבאם לא

 

 חתימה:  תאריך:  מס' זהות:  שם מלא: 

 

mailto:sharet.ono@gmail.com

