
הסכם - צהרוני המרכז הקהילתי לשנת תשע”ז

הוסכם בין הצדדים כדלקמן :

1. המתנ”ס מקבל על עצמו בזה להפעיל את הצהרון וההורים מתחייבים לקבל עליהם להסכים לתנאים בקשר להפעלת הצהרון. 

הצהרון מיועד לילדי גן - ג’ בלבד )לא מיועד לילדי כיתה ד’ ומעלה(.

2. הצהרונים יפעלו השנה באחד מגני האשכול באזור הרישום של הילדים. 

 3. המתנ”ס יהיה מוסמך לקבל כספים עבור הצהרון על מנת לבצע את כל הפעולות האדמיניסטרטיביות של הצהרון, 

    להחליט על אופן הפעלתו, פתיחתו, סגירתו ו/או הפסקת השתתפות של מי מהילדים בו.

4. א. הצהרון יפעל בבתי”ס החל מ-30.6.17 - 1.9.16 ובגנים החל מ-31.7.17 - 1.9.16.

            בחודש  7/2017 הצהרונים יופעלו בכפוף למספר הילדים הרשומים. 

    ב. הצהרון יפעל בין השעות:

        1( בתיה”ס מהשעה  16:30 - 12:45  -  אין אפשרות להארכה. 

          2( גנים מהשעה      17:00 - 14:00 

הורה אשר אינו נרשם לכיתה הנכונה, אין המתנ”ס מחוייב למצוא לו מקום.

5. תינתן ארוחה בשרית, מזינה, חמה וכשרה, המגיעה מקייטרינג בפיקוח משרד הבריאות ותזונאית.

6. ההורים מתחייבים להיות פעילים בנושא הצהרון ולהשתתף באסיפות ודיונים הקשורים בפעולות הצהרון.

7. המתנ”ס יעסיק עובדים להפעלת הצהרון לפי תקנון ועדת כ”א של הנהלת המתנ”ס.

 8. המתנ”ס יהיה מוסמך לבטל הסכם זה עם הורה או הורים אשר ילדיהם ימצאו כלא מתאימים ויפגעו בפעילות 

    או בילדי הצהרון, ו/או אשר הוריהם לא ישתפו  פעולה כאמור בהסכם זה.

9. ההורים מתחייבים לשלם שכר לימוד עבור כל השנה בתשלומים חודשיים כמקובל בצהרונים )להל”ן: “שכר לימוד”(.

 10. התשלום עבור הצהרון יתבצע בעת ההרשמה באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע.  תשלום ורישום 

     עד ה-31.1.16 יבטיח את שיבוץ הילד בגן המבוקש.

11. בעת הרישום ייגבו דמי רישום בסך 130 ₪ וגם שכר הצהרון על חשבון חודש ספטמבר 2016.

12. בכל מקרה של ביטול לא יוחזר תשלום דמי הרישום.

12.1 ביטול שהתקבל בכתב עד ה -1.5.16  יוחזר תשלום שכ”ל ששולם.

12.2 ביטול שהתקבל מ: 2.5.16 יטופל כדלקמן:

12.2.1 בקשת העברה לגן עם צהרון אחר לא יוחזרו התשלומים.

� לנרשמים עד ה- 31.1.16 יובטח שיבוץ באשכול הגנים שביקש )בהתאם לאזור הרישום שלו(

� לנרשמים לאחר תום תאריכי הרישום לגנים )לאחר 31.1.16( ישובץ לגן ע”פ צרכי אגף החינוך.
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13. הצהרת בריאות: 

 13.1 ילד חולה - ההורים מתחייבים לא לשלוח ילד חולה לצהרון. באם ייעדר 3 ימים ומעלה, הילד לא יתקבל ללא אישור רפואי.  

        במקרה של היעדרות יש להודיע לאחראי.

13.2 ההורים מצהירים כי ברור להם כי על-פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד/ה תרופות כל שהן.

13.3 כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חרום לילד/ה חולה בצהרון, יחולו על ההורים.

14. שכר הלימוד עבור הצהרון יפרע גם בגין ימים שבהם נעדר ילד/ילדה מהצהרון בגין חופשה ו/או מחלה ו/או כל סיבה אחרת.

15. הוצאת ילד מהצהרון:

      א. ההורים מתחייבים להודיע להנהלת הצהרון על הוצאת ילדם בכתב - חודש מראש.

      ב. במידה ויודיעו ההורים על הוצאת הילד לאחר 31.3.2017  ההורים יישאו במלוא התשלום עד סוף שנת הלימודים.

16. ההורים מתחייבים להוציא את הילדים מהפעילות בשעה המיועדת. כל איחור יגרום לקנס כספי.

17. בהתאם ללוח החופשות של החברה למתנ”סים הצהרון יפעל משעות הבוקר עד אחה”צ.  

     בגנים מ- 17:00 - 7:30  ובבתי”ס מ-16:30 - 8:00.

18. כל ילד יקבל  חוג אחד במהלך השבוע )החוגים  יקבעו  ע”י המתנ”ס(.

19. המתנ”ס ישמור לעצמו הזכות לסיים את יום פעילות הצהרון מוקדם מהרגיל )16:00( ביום מסיבת סיום שנת הפעילות.

20. מחיר הצהרון אינו כולל שירותי שמירה.

 �     פתיחת הצהרון מותנית ברישום של 15 ילדים לפחות )הרשומים למסגרת מלאה(.

 �     בצהרונים בהם מספר הילדים קטן, יתכן איחוד שני צהרונים בזמן הקייטנות.

 �     ילדים הרשומים ל-3 ימים ייהנו בקייטנה מ-3 ימים מלאים. בשאר הימים ניתן יהיה להשתתף בתוספת תשלום - במזכירות המתנ”ס. 

21. מחירי הצהרון:     מסלול מלא - 5 ימים בשבוע עד השעה 17:00     -    1,050 ₪    

      מסלול חלקי - 3 ימים בשבוע עד השעה 17:00    -    730    ₪ 

                               

העברת מסלולים תתאפשר רק לאחר ה-1.10.16.

הצדדים מסכימים ומבינים את כל האמור בחוזה זה וחותמים מרצונם הטוב והחופשי בטופס ההרשמה.

           שם וחתימה                                      תאריך
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טופס הרשמה: הצהרון של המרכז הקהילתי - ילדים שמחים והורים מרוצים תשע”ז

פרטי המשלם:

_____________________________________________ email 

לתשלום בכרטיס אשראי סמן V:      ויזה     ישראכרט      אחר   ___________

מספר ______________________________________            תוקף ___________

• הנני מאשר שימוש בצילומי וידאו וסטילס של בני/בתי למטרות פרסום ושיווק של המתנ”ס.	
• הנני מאשר קבלת הודעות S.M.S ומיילים.	

   מעוניין לשלם בכרטיס אשראי  ולמסור פרטים בטלפון.
   מעוניין לשלם בכרטיס האשראי שפרטיו מצויים במתנ”ס.

הטופס אינו מהווה רישום, יש לוודא קבלה ותשלום מול מזכירות המתנס.
          

נהלי ביטול הרשמה בצהרון:
1. על מנת לבטל את ההשתתפות בצהרון במהלך שנת הפעילות, יש לחתום על טופס הוראת ביטול  ולמסור את הטופס למזכירות.   

במקביל יש ליידע את הרכז האחראי על הפסקת ההשתתפות בצהרון.   
2. ניתן לשלוח הוראת ביטול באמצעות הפקס  ובמקרה כזה, יש לוודא קבלת הפקס.

3. לא יתבצע  ביטול צהרון בהוראת טלפון ולא תתקבל הודעת ביטול באמצעות הרכז או בכל דרך אחרת.
4. הודעת ביטול תיכנס לתוקף לצורך ביטול דמי ההשתתפות בצהרון כלהלן:

 באם הודעת הביטול תימסר במתנ”ס עד  ה- 25 בחודש, יופסק החיוב בתום חודש הדיווח, 
וההשתתפות בצהרון תופסק בתום חודש הדיווח.

באם הודעת הביטול תימסר למתנ”ס לאחר ה-25 בחודש, יופסק החיוב בתום החודש הבא.
5. החל מ- 1/4/2017 ואילך לא יאושרו ביטולים ולא יבוצעו החזרים. המשתתף יחויב בעלות הצהרון  עד סוף השנה.

6. ביטול/החזר הוראת קבע יחויב בעמלה בסך 20 ₪.
7. המתנ”ס שומר לעצמו את הזכות להוציא ילד מפעילות עקב התנהגות לא הולמת או אי ביצוע תשלום.

8. המתנ”ס שומר לעצמו את הזכות לצרף ילדים לקבוצה אחרת במהלך השנה במידה ומספר הילדים קטן מ-15.

 הצהרת בריאות:     הנני מצהיר כי לרשום מעלה אין מגבלות רפואיות ומסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות. במידה 
                                 ותהיה מגבלה רפואית, אני מתחייב לדווח בהקדם האפשרי.

    הנני מצהיר כי לנ”ל מגבלות בריאותיות והן  

                                   

באחריות הורה הילד ליידע את צוות הצהרון על כל בעיה רפואית

כתב התחייבות:    הנני מאשר שקראתי את הסכם הצהרון והסכמתי לו, ומתחייב לשלם את שכר הלימוד כנדרש.

____________________          _________________         ___________________          _________________
        שם מלא                    תעודת זהות                                  חתימה                                          תאריך

זכר/נקבה: ת.זהות: שם פרטי של המשתתף: שם משפחה:

ת.ד: מיקוד: עיר/ישוב: רחוב ומספר: תאריך לידה:

טל’ עבודה אב: טל’ עבודה אם: טל’ בית: שם ההורים:

בי”ס/גן: חרום: נייד אב: נייד אם:

זכר/נקבה: ת.זהות: שם פרטי: שם משפחה:

 
 
 

 


