
 

 

 תשע"חת קיץ וקייטנ                                         
 מחזור א'

                             
 שם המשתתף:

 
 

מין:               ת.ז.  המשתתף: כיתה: בי"ס:
 זכר / נקבה 

 
 כתובת:

 
 תאריך לידה:

 טלפון: ת.ז. הורה:   שם ההורה:             

 טלפון: : 2ת.ז. הורה   :             2שם ההורה 

  

 מייל: _____________________________@________________-כתובת אי

 

 ₪  300  08:00-13:00בין השעות    01-19/07/18קייטנת 'בית ספר של החופש הגדול' בתאריכים  □

 ₪ 300           08:00-13:15בין השעות   02-19/07/18בתאריכים  לילדי כיתה ג'תלמ"א קייטנת  □

 ₪  1,150                                 08:00-13:00בין השעות  01-31/07/18הכנה לכיתה א' בתאריכים  □

 ₪  603                                  08:00-13:00בין השעות  01-19/07/18בתאריכים קייטנה ציבורית  □

 ₪ 977              08:00-16:00בין השעות  01-19/07/18בתאריכים  יום ארוך – קייטנה ציבורית  □

 

פי תכנית העשרה מותאמת -עלאשר יפעלו  העירונית'ת הקיץ יופעלו צהרונים של 'החברה וקייטנ לאחר

 13:00-16:30בין השעות  ,ארוחת צהריים חמה ןבהותוגש 

 ₪  600                    01-19/07/18קייטנת 'בית ספר של החופש הגדול' בתאריכים  לילדיצהרון  □

 ₪  920                                                    01-31/07/18הכנה לכיתה א' בתאריכים  לילדיצהרון  □

 
 

              :אופן התשלום

 (ניתן לשלם בתשלום אחד בלבד ותלמ"א 'בית ספר של החופש הגדול')תשלום בהמחאות   □   

 . לפקודת " החברה העירונית רחובות" ותההמחאיש להכין 
 חודש.כל ב 10 או ,5, 1 -ל יםקבוע יהיו ותתאריך ההמחא

 ןבמזומתשלום  □   

ניתן למסור לרכזות בבתי הספר או למשרדי הצהרונים  המזומן/ותההמחא את טופס הרישום +

 08-6683890, 08-6320415 , רחובות. טל': 8בכתובת : הנביאים 

 
 ולראייה באנו על החתום:

 
  _ ____________                ____________            ___________         ____________ 
 חתימה                         תאריך                משפחה                    תעודת זהות          שם שם ו    



 

 

 
 הצהרת בריאות

 
 לכבוד החברה העירונית רחובות 

 מאת הורי התלמיד/ה __________________ ת.ז. _____________ 

 ___שברחובות._הספר_______הנמצא בבית  בצהרוןאו /ו ת בקייטנת הקיץ/המשתתף 

 _____.______________ שם הרופא המטפל __________חבר בקופת חולים_____ 

 אני מצהיר כי : 

לא ידוע לי על בעיה או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל בני/בתי המחייבת  □
 ו/או בצהרון.  קייטנת הקיץהתייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת 

 

יש לבני/בתי מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד  □
 ו/או בצהרון: קייטנת הקיץבמסגרת 

 

רגישות ו/או אלרגיה למזון, תרופות או לכל גורם אחר.  □
 פרט______________________

 ליקוי שמיעה □

 ליקוי ראייה □

 התעלפויות/התכווצויות/התקפי עצירת נשימה □

 אחר. פרט_____________________ □
 
 

יש לבני/בתי מגבלה בריאותית כרונית כגון: אסטמה, סכרת נעורים, אפילפסיה וכדו'. מצ"ב  □

 אישור רפואי שניתן ע"י _____________________.

 

בקייטנת לקית בפעילות המתקיימת יש לבני/בתי מגבלה רפואיות המונעות השתתפות מלאה או ח □
 כדלקמן: םומטעמ ו/או בצהרון הקיץ

 

 פעילות גופנית □

 טיולים □
 פעילות אחרת □

 תיאור מגבלה _______________________________________________ □
 
 

על כל שינוי במצב הבריאותי של בני/בתי  מידיהנני מתחייב/ת להודיע לחברה העירונית באופן  □
 ולהמציא אישור רפואי.

 
 

 
_________________             ____________________        ____________            ____ 

 תאריך    חתימה                           תעודת זהות                             שם ושם משפחה                     
                                   

 
                                   

 
 
 



 

 

 
                                  

 זור א'חמ – קייטנות קיץ תשע"חצהרונים ותקנון              
 

לכיתות , בשנת הלימודים תשע"ח מס' קייטנותהחברה העירונית רחובות לתרבות, ספורט ונופש תנהל  .1
 וטרום כיתה א'. ג'-א'

ההרשמה על בסיס התשלום כולל ארוחת בוקר קלה. ה )ללא יום שישי( -הפעילות תתקיים בימים א .2
 .מקום פנוי

 ₪  300   08:00-13:00בין השעות    01-19/07/18קייטנת 'בית ספר של החופש הגדול' בתאריכים 

 ₪ 300            08:00-13:15בין השעות   02-19/07/18בתאריכים  לילדי כיתה ג'קייטנת תלמ"א 

 ₪  1,150                                  08:00-13:00בין השעות  01-31/07/18הכנה לכיתה א' בתאריכים 
 ₪  603                                    08:00-13:00בין השעות  01-19/07/18קייטנה ציבורית בתאריכים 

 ₪ 977                08:00-16:00בין השעות  01-19/07/18בתאריכים  יום ארוך –קייטנה ציבורית  
 קייטנת תלמ"א תתקיים בבתי ספר הבאים: ניצני המדע, הרצוג, אמית עמיחי ורמת אלון.  .3
יפעלו הצהרונים  .13:00-16:30בין השעות קייטנות הקיץ יופעלו צהרונים של 'החברה העירונית'  לאחר .4

 .פי תכנית העשרה מותאמת ותוגש בהן ארוחת צהריים חמה-על
 ₪  600                        01-19/07/18צהרון לילדי קייטנת 'בית ספר של החופש הגדול' בתאריכים 

 ₪  920                                                        01-31/07/18צהרון לילדי הכנה לכיתה א' בתאריכים 

תשלום בעבור שאר  .בתשלום אחד הינו ,ותלמ"את 'בית ספר של החופש הגדול' ותשלום בעבור קייטנ .5
 ם.תשלומי 2לפרוס עד צהרונים ניתן הקיץ והת וקייטנ

או מזומן יש להוריד ולצרף  ותבכרטיס אשראי. לתשלום בהמחא ובתשלום באתרתבצע ההרשמה ת .6
 טופס הרשמה מהאתר ולהעבירם לרכזת הצהרון בבית הספר.

 ₪. 20עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בעמלה ע"ס  .7

 . ואין אפשרות לרישום חלקי ההרשמה והתשלום הינם לכל תקופה מוגדרת .8

 .העירונית פתיחת הפעילות מותנית במספר מינימלי של משתתפים, בהתאם להחלטת החברה .9

 תהיה רשאית על פי שיקול דעתה לשנות את לוח הפעילות. העירונית הנהלת החברה .10

 , לא תתקיים הרשמה מעבר למועד זה.15/06/18 -ה ניתן להירשם עד .11

נרשמים )למעט קייטנת 'בי"ס של החופש  66תנאי לפתיחת קייטנה ו/או צהרון הוא מספר מינימאלי של  .12
, החברה העירונית תודיע במידה ובי"ס ספציפי לא 16/06/18בתאריך  . בתום מועד ההרשמה,בגדול'(

 יגיע למינימום הנדרש. במקרה כזה תתאפשר הרשמה לקייטנה ו/או צהרון בבית ספר סמוך.

 : ביטולים .13

תטופל רק לאחר מילוי טופס ביטול ע"י ההורים  בקייטנה ו/או בצהרוןבקשה לביטול השתתפות  •
. על ההורה לוודא את קבלת הטופס. לא zaharonim@ironitr.co.ilבכתב והעברתו למייל: 

 /תאושר בקשת ביטול השתתפות בדיעבד. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך עובדי הקייטנה
 . ללא הודעה בכתב, ייחשב המשתתף כממשיך בפעילות לכל דבר.הצהרון

 כספי החזר יתקבל 20/06/18עד לתאריך  ת 'בית ספר של החופש הגדול'הרשמה לקייטנ בביטול •
   .לאחר מועד זה לא ניתן לקבל החזר בגין ביטול .מלא

 יתקבל החזר כספי מלא.  20/06/18עד לתאריך ו/או צהרון ת הקיץ וקייטנשאר בביטול הרשמה ל •

יקבלו החזר  ו/או בצהרון ת הקיץוקייטנשאר אשר לא השתתפו ב  20/06/18-למבטלים לאחר ה •
 .10%בקיזוז דמי ביטול בגובה 

 ביטולים אלא רפואיים בלבד. יתקבלולאחר תחילת הקייטנה ו/או הצהרון לא  •

מול או אח שני/שלישי. כמו כן, לא יינתנו הנחות /והנחות סוציאליות בגין אם חד הורית  ויינתנלא  .14
 חוויות. הצגת קבלה על קייטנה

, בכל מקרה של התנהגות ו/או הצהרון : לטובת כלל התלמידים בקייטנהחריגה ו/או אלימה התנהגות .15
או צוות העובדים ו/או כל התנהגות חריגה, תהיה לחברה  ו/או הצהרון אלימה כלפי ילדי הקייטנה

 בנסיבות אלו ההחזר יהיה יחסי.ה ו/או הצהרון. העירונית הזכות לבטל את השתתפותו בקייטנ

 ה אחראית בכל צורה שהיא עבור אובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי ציוד אישיים.אין ההנהל .16

 ההשתתפות בפעילות בכפוף לתקנון ההרשמה, חתימה והצהרת בריאות. .17

 :איסוף התלמיד .18

. אי הגעה בזמן תגרור חיוב ו/או הצהרון ההורה מתחייב להגיע בזמן לקחת את הילד מהקייטנה .א
 שעה איחור.בגין כל רבע ₪,  50בתשלום של 

האיסוף ייעשה ע"י ההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את  .ב
 ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, ולהעביר לרכזת הקייטנה.

mailto:zaharonim@ironitr.co.il


 

 

איסוף ילד להורים פרודים ו/או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית  .ג
ורים בכתב, אותה יש למסור לחברה העירונית מראש משפט בדבר סדרי ראייה ו/או הצהרת ה

 וכנגד חתימת שני ההורים ע"ג הטופס.
 
 

 :הנחיות לרישום לילדים עם צרכים מיוחדים .19
הורי ילדי החינוך המיוחד, מתבקשים להקפיד על רישום הילד במסגרת המתאימה לו )בבית הספר בו 

מענה הולם. הרשמה לבתי ספר שבהם אין ולציין זאת במהלך ההרשמה, על מנת שיתקבל  הוא לומד(
 כיתות לחינוך המיוחד, לא יתאפשר שיבוץ לקייטנה.

בבתי הספר שיש בהם כיתות חינוך מיוחד ההורים מתבקשים להירשם באמצעות אתר החברה  •
 ילדים. 7לכיתה המתאימה, תנאי לפתיחת כיתה הוא 

החברה ולעדכן את צוות  ילדים המשולבים בשגרה בכיתה רגילה יש לרשום בנפרד במשרדי •
 הקייטנה/הצהרון.

 ילדים אלו ילוו ע"י ההורים בהגעתם וביציאתם מבית הספר. •

 אחריות זו חלה על ההורים לילדים עם צרכים מיוחדים. •

במידה ולא תהיה התאמה בין הילד/ה לפעילות לחברה העירונית תהיה הזכות להוציא את הילד/ה  •
 וההורים יזוכו בהתאם.

במידה ויש לילד/ה סייעת רפואית צמודה בשגרה, הסייעת עת רפואית/התנהגותית: ילדים עם סיי •
במידה ולא תלווה את הילד/ה סייעת לא נוכל לקבל את  ימי הפעילות. כלתלווה את הילד במהלך 

 הילד/ה לפעילות.

על ההורה לדווח לצוות הפעילות על מחלה כרונית כלשהי ממנה סובל הילד ולמלא טופס על מצבו  .20
בריאותי. אין לשלוח ילד חולה או במקרים הבאים: חום, תולעים, דלקת עיניים, שלשולים או כל ה

 מחלה מדבקת שיש בה סיכון לילדים אחרים או לילד עצמו.
לאחר תקופת המחלה יש לצרף אישור רפואי המאשר את חזרתו לפעילות סדירה. על ההורה ליידע את 

 ותי של הילד.הצוות על כל שינוי משמעותי במצב בריא
 :פרסום .21

המשתתף/ת מאשר לחברה העירונית להציג באמצעי תקשורת ופרסומים שונים תמונות שלו  .א
 ו/או בני ביתו אשר צולמו במהלך הפעילות.

המשתתף מאשר שליחת דוא"ל והודעות טקסט בנושאים פרסומיים ו/או הודעות שוטפות של  .ב
 החברה העירונית.

 
 *לחברה העירונית שמורה הזכות לשינויים.  ט.ל.ח       

 
 מאשר שקראתי את המסמך והנני מסכים לתוכנו:

 
 

        ___________             ________________________        ____________            _____ 
 תאריך      חתימה                       משפחה                   תעודת זהות                      ושם שם           

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 


