בס"ד

המרכז הקהילתי החדש בקרית גת בע"מ ( חל"צ)
מס' חברה 515007300
ת.ד  473קרית-גת
 08-6620888פקס08-6817007 :
הרשמה ל צהרון ביה"ס כיתות א-ב תשפ"ב

שם הילד/ה _________________ :ת.ז __________________
שם ביה"ס_____________ כיתה__________ :
נהלי הרשמה
בחודש אוקטובר  2021המערכת תגבה תשלום חד פעמי עבור דמי רישום בסך  100ש"ח בנוסף לתשלום
החודשי .דמי הרישום הנו תשלום חד פעמי שלא יוחזרו.
 .1ידוע לי במידה וקיים חוב במערכת לא יהיה ניתן לבצע רישום ללא הסדרת התשלום
 .2ידוע לי כי אם יהיה יותר מפיגור אחד בתשלום רשת המתנ"סים תהא רשאית להפסיק השתתפות של
הילד/ה בצהרון ומקומו לא ישמר.
.3לרשת המתנ"סים שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתכניות הצהרון בהתאם לאילוצים ביטחוניים
ובטיחותיים או לוגיסטיים.
.4הנהלת רשת המתנ"סים תהא רשאית לפי שיקול דעתה לשנות או לבטל צהרון.
 .5אנו מתחייבים לעמוד בסכום לתשלום עבור הצהרון כפי שיקבע ע"י הנהלת רשת המתנסים ,ידוע לנו
שהתשלום הנו בעבור שנ"ל (אוקטובר-יוני).
 .6גביית הכספים תיעשה באמצעות שירות הלקוחות במתנ"ס בבית רחל ,על כל סכום תונפק קבלה כחוק.
 .7ידוע לי כי על פי החלטת רשת המתנ"סים אין החזר כספי בגין מחלת ילד/ה או כל היעדרות אחרת ,למעט
מקרים חריגים.
 .8הפסקת פעילות תלמיד במהלך שנת הלימודים :לרשת המתנ"סים שמורה הזכות להרחיק ילד במקרים
חריגים ( התנהגות שאינה מאפשרת את הישארותו במסגרת ) או להפסיק את פעילותו לפרק זמן שתקבע רשת
המתנ"סים .יובהר כי בגין תקופת ההשעיה ו/או ההרחקה לא יבוצע החזר.
 .9ציוד אישי :הנהלת הצהרון אינה אחראית בכל צורה שהיא על אובדן ו/או נזק שייגרמו לציוד האישי,
מומלץ לא להביא ניידים ,משחקים אלקטרוניים ודברי ערך.
 .10ידוע לי כי פתיחת הצהרון מותנת במספר מינימום של  22ילדים וההנהלה יכולה לסגור את הצהרון לפי
שיקולה אם יהיה פחות מכך.
 .11חלוקת קבוצות בצהרון:
אין החברה מתחייבת לשמירת אחידות כיתות האם בצהרונים .החברה תהא רשאית להחליט על חלוקה
ופיצול כיתות ע"פ שיקול דעתה ולהורים לא תהיה תביעה ו/או טענה ו/או דרישה מכל סוג שהוא בגין כך כלפי
רשת המתנ"סים.
 .12אני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי הנם נכונים ומדויקים ומתחייב למלא אחר כל תנאי ההסכם ,בידי
ההנהלה שמורה הזכות לבטל את רישום הילד באם יתברר כי הפרטים שנמסרו אינם נכונים.
 .13אני מודע/ת לכך כי ההסכם /המתווה הנוכחי יופעל ויבוצע כמתוכנן רק במידה שלא יחולו שום שינויים
כתוצאה ממצב הקורונה .אם יחולו שינויים כאלו ננהג בהתאם לאותם הנחיות /המתווה החדש שנקבל
ממשרד החינוך  /הבריאות ונפעל בהתאם לכך וההסכם הנ"ל לא יהיה רלוונטי ,כמובן אם יחול שינוי כזה אנו
נעדכן בהתאם.

הזנה :
א .ילדי הצהרונים נהנים מארוחת צהריים חמה ,בהתאם למתווה שיפעל באותו מוסד חינוכי.
ב .בתי ספר במסגרת יוח"א – רשת המתנ"סים מספקת הזנה יום בשבוע ,הזנה ביתר הימים תסופק ע"י בית
הספר.
הרישום להזנה דרך ביה"ס מתבצע באופן עצמאי מול מזכירות בית הספר .ההתקשרות בנושא המזון תיעשה
מול הנהלת בית הספר בלבד .רשת המתנ"סים אינה אחראית להתקשרות זו.
ג .הורה לילד עם רגישות למזון מחויב לעדכן את שירות הלקוחות במעמד ההרשמה ולצרף אישור רפואי
מאלרגולוג.
האישור תקף למשך שנת לימודים אחת בלבד .ההתייחסות לילדים אלרגיים או עם רגישויות ,תהיה בהתאם
להנחיות תכנית ההזנה המופעלת ע"י משרד החינוך ובהתאם לחוזר מנכ"ל ,בהסתמך על אישור רפואי
מאלרגולוג ,עד לקבלת החלטת התזונאית ,על ההורה לצייד את הילד/ה במזון מהבית.
כמו כן ,במידה והרגישות אינה מופיעה ברשימת הרגישויות בחוזר מנכ"ל ,על ההורה לצייד את הילד/ה במזון
מהבית ,במהלך כל שנת הפעילות.
ד.ידוע להורה ,כי ילדים אשר מכל סיבה שהיא ,יש להם סייעת צמודה בשעות הלימודים בבוקר ,רשת
המתנ"סים לא מקנה בצהרון סייעת צמודה מטעמה.
* טופס למילוי הצהרת בריאות ניתן למצוא בטפסי הרישום או באתר קריית גת
בריאות הילד:
א .יש למלא בקפידה את כל הנתונים שבטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד.
יש להקפיד על מילוי מלא ונכון של כל הפרטים שבהצהרה ולציין רגישויות למזון ,לתרופות וכן מגבלות ו/או
בעיות ו/או מחלות כרוניות אחרות מהן סובל הילד.
ב .בכל מקרה של ילד הסובל ממגבלה ו/או בעיה כלשהי מתחייבים ההורים לחתום גם על כתב התחייבות
המתייחס לילד עם מגבלה רפואית ולפעול על פי האמור בו וזאת כתנאי לקבלת הילד לצהרון.
ג .בכל מקרה שבו יתברר כי לא מולאו בטפס ההצהרה והמידע על בריאות הילד הפרטים הנדרשים ו/או
נמסרו פרטים לא נכונים ו/או לא שלמים ו/או לא מדויקים – תהא הרשת רשאית להפסיק מידית ביקורו של
ילד בצהרון.
ד .לא יינתן החזר כספי עבור היעדרות מכל סיבה שהיא לרבות מחלה.
ה .הזנת ילדים אלרגניים – באישור רופא אלרגולוג בלבד המפרט כי הילד אינו רשאי לאכול אוכל שעלול
להכיל את המרכיב אליו הילד אלרגי.
הטיפול בילד חולה:
א .במקרה של ילד שחלה בזמן שהותו בצהרון ,יעשה ניסיון לאתר את ההורים אשר מתחייבים להוציאו
מהצהרון סמוך ככל האפשר לקבלת הודעה טלפונית על כך מהצהרון.
ב .ההורים מתחייבים שלא לשלוח לצהרון ילד חולה וזאת עד להחלמתו המלאה כפי שתאושר ע"י הרופא
המטפל.
ג .עפ"י הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות צהרון לתת תרופות לילדים.
ד .כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד חולה בצהרון יחולו על ההורים.

איסוף בתום פעילות:
א .ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון לא יאוחר מהשעה .16:30
בגין כל איחור באיסוף הילד ,יחויבו ההורים בתשלום פיצוי מוסכם מראש בסך של .₪ 50
ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים ,יביאו להפסקת השתתפות הילד בצהרון בהתאם לשיקולי מדיניות
הנהלת רשת המתנ"סים.
ב .ההורה מתחייב להודיע מראש ובכתב למנהל מתחם צהרון ,במקרה שילדו יילקח מהצהרון על ידי אדם
אחר שלא הצהיר עליו בטופס הרישום.
ג .לא יאושר איסוף ילד מהצהרון על ידי מי שגילו נמוך מ  12-שנים .באחריות ההורה לוודא ,כי מי שנשלח
מטעמו לאסוף את ילדו עומד בתנאי זה.
ד .ההורה מתחייב לכך שאם בנו/ביתו יילקח/תילקח מהצהרון על ידי אדם אחר מטעם המשפחה/בהסעה
פרטית מטעם המשפחה – הדבר באחריות המשפחה
בלבד ואין רשת המתנ"סים נושאת בכל אחריות לכך.
ה .איסוף ילד להורים במשמורת /הסדרי ראייה עצמאיים יעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי
ראיה אותם יש למסור לרשת המתנ"סים מראש.
ללא אישור בית המשפט יוכל כל הורה שהוא אפוטרופוס של הילד לאספו והרשת לא תהיה מעורבת
בחילוקי הדעות ככל שיהיו בין הוריו או אופטרופסיו של הקטין.
בהעדר הסכמה בין ההורים לעניין האיסוף ,לא יוכל הילד להמשיך לשהות בצהרון עד להסדרת העניין.

* טופס הוצאת ילד/ה מהצהרון ניתן למצוא בטפסי הרישום או באתר קריית גת

ביטול השתתפות בצהרון במהלך שנת הלימודים:
יש להודיע בכתב לגבי עזיבת תלמיד/ה .ההורים יחויבו בתשלום מלא עד תום החודש בו התבצעה ההודעה.
במהלך תקופה זו רשאי הילד לבקר בצהרון .ההחזר יתקבל תוך  45ימי עבודה.
יש להודיע בכתב על ביטול השתתפות במייל  moran.matnas3542@gmail.comבפקס ,08-6817007
באחריות ההורה לוודא קליטת טופס הביטול במשרדי המתנ"ס .08-6620872
לא ייעשו ביטולים בטלפון .ללא הודעות בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בצהרון.

* טופס ביטול צהרון ניתן למצוא בטפסי הרישום או באתר קריית גת

קראתי ואני מסכים/ה לתנאי הרישום הנ"ל
שם ההורה________________________ :

חתימה_________________________ :

תאריך הרישום_____________________ :

