
  

 

 
 ב תשפ" חנוכהיול"א   לקייטנתהרשמה 

 02/12/21עד    30/11/21-מה ימים( שלישי עד חמישי 3)  ימים: 5 
 5-6/12/2021ימים( ראשון ושני  2ועוד )

 14/11/2021תאריך אחרון לרישום  .על בסיס מקום פנוי
 

 ______________________. שם הגן  המבוקש
 

 פרטי הילד/ה                                                                 
 

 ___________ : לידה .ת___ ___________. ____________ ת.ז :שם פרטי_____               :שם משפחה
 

 זכר / נקבה     _____________________. קופ"ח _________גן הבוקר בו הילד/ה לומד/ה בשנה הנוכחית  שם
 

 ___________________________: _________________מייל )נא למלא בכתב ברור(    פרטי ההורים
 

 טל' נייד  כתובת  ת.ז.  שם פרטי שם משפחה  

 
 1הורה

     

 
 2הורה

 

     

 
 הצהרה 

חנוכה על פי הנתונים הבאים:  אני הח"מ ____________ מעוניין/ת לרשום את בני/בתי ליול"א במהלך ימי חופשת   
 )הקף בעיגול את מסגרת השעות הרצויה(

 )כולל א.בוקר( ₪ 218הינו  ימים  5 -, המחיר ל13:30עד השעה  7:30מהשעה -חצי יום  •
 .(וצהריים בוקר.כולל א) ₪ 448 ימים הינו 5-ל, המחיר 16:45עד  7:30מהשעה   -יום שלם   •

 חנוכה.הנני מאשר השתתפות בני/בתי בפעילות השוטפת בימי קייטנת  .1
. במידה החנוכההנני מצהיר בזאת כי מצב בריאותו/ה תקין/ה  והוא/היא  יכול/ה להשתתף בתוכנית ימי   .2

 ולא, פרט ________________________. 
 )סמן את האופציה הנכונה( רגישות לסוגי מזון. יש / איןעל פי הידוע לי לבני/בתי:   .3

 פרט: ______________ 
ולא    13:30בשעה  הנני מתחייב לאסוף את בני/בתי כל יום עד לסיום הפעילות,  בהרשמתי ליום הקצר,   .4

 .:4516, בהרשמתי ליום הארוך, לא יאוחר מהשעה יאוחר ממנה
 .    בסוף היום בני/בתי הולך/ת הביתה בליווי מבוגר )פרט (:  .5
 מבלי הצורך בתוספת כ"א  מקום פנוי לפיידוע לי כי מספר המקומות מוגבל וההרשמה היא  .6
 הנני מאשר את תוכן ההסכם על כל פרטיו.  .7
של    ידוע לי כי במידה ויתעוררו אצל בני/בתי בעיות משמעת או בעיות אחרות שלא יאפשרו הפעלה תקינה  .8

קהילתיים,  המסגרת הילד/ה מהמסגרת   םרשאי  ויהי  מרכזים  את  לי  לאלתר  להוציא  יוחזר  זה  במקרה   .
 מי ההשתתפות של הילד/ה. התשלום בניכוי מספר י

מהמחיר המלא או על סך    5%ביטול יעמדו על  טיפול ויום ממועד הרישום, דמי    14במקרה של ביטול בתוך   .9
 .לא יתקבלו ביטולים 15/11/2021 -החל מ. ₪ )הנמוך מבניהם(  100

 
 : פרטי המשלם ואופן התשלום

 )תשלום אחד( כרטיס אשראי   ☺   שיקים   ☺ 
 

            ת.ז         שם בעל הכרטיס 
 

 
 

 ______________: חתימת ההורה/ המשלם                                         _____________תאריך: 
 

 
להחזירו למייל של מרכז הרישום: או  09-9738023 –רישום יש לשלוח טופס זה לפקס את העל מנת לבצע 

rishum@herzliya.matnasim.co.il   לא תתאפשר קבלת קהלמפאת הקורונה! 

  :שימו לב    
 קים, שי /ההרשמה בתוקף רק לאחר הסדר התשלום באמצעות כרטיס אשראי 

 . קהילתייםהמרכזים ה ממרכז הרישום שלולאחר קבלת אישור טלפוני 

 

 סכום תוקף מספר  הכרטיס  שם כרטיס אשראי

       

mailto:rishum@herzliya.matnasim.co.il

