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 21/2020 –פ לשנת תש"והסכם טופס הרשמה 
 

 בת בן שם משפחה: :/השם הילד
 טלפון בבית: :1.9.20-גיל ב ת. לידה:
 כתובת:

 2הורה  1הורה  
   שם:

   טלפון נייד:
   דוא"ל:

 
 , הורים יקרים

 :, להלן פרטים חשובים לנרשמיםגננו לא וכים הבאים בר
 

 שעות פעילות הגן: .1
 15:7 – 16:00 ה':–ימים א'

בהתחייבות לכל  /ותילדים 6, במידה וירשמו מינימום 16:00-16:45ת נוספות: דקו 45-אופציה ל
 השנה ובתשלום מראש.

 7:30 – 12:30 יום ו':
  מספר הילדים בגן: .2

 ילדים 22עד 
 :ההרשמה לגן .3

 הרשמה, ויצרף אליו המחאה ע"סהטופס את הורה המעוניין לרשום את ילדו לגן, ימלא  .א
, או עיריתויעבירו לידי  1/9/20, לתאריך ארט-מוצלפקודת גן )כולל מע"מ( ₪  2900

 לצוות.
 .לא יוחזר תשלום זה –אם תבוטל ההרשמה  .ב
לכל החודשים כולל  ,לכל חודש לראשוןשוות  המחאות 12 -הוא בלכל השנה התשלום  .ג

  החל מחודש אוקטובר כנ"ל או בהוראת קבע, אוגוסט
 - השנה במקרה עזיבה במשך השנה, תמשיך המשפחה לשלם את שכר הלימוד עד סוף .ד

וגם אז תשלם המשפחה חודש נוסף מיום  - במקום ילדם /תאחר /האו עד כניסת ילד
 העזיבה. 

במקרה שהעזיבה תהיה מסיבת חוסר הסתגלות בתחילת השנה, ישולם רק התשלום 
 .פחה תתגייס לעזרה במציאת ילד אחרעבור החודש הנוסף, והמש

 רעון ההמחאה.יקבלה רשמית תינתן בעת ההרשמה, וחשבונית מס בזמן פ .ה
 התשלום לגן כולל ביטוח, וחוג אחד. .ו
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 :וחיסונים מחלת ילד .4
 חום ושלשולים במחלות מידבקות, כולל ההחול /הילד ההורים מתבקשים להשאיר בבית .א

  שעות מסיום המחלה. 24 לאחר עדו -מחשש להדבקת ילדים נוספים 
 עם דלקת עיניים. /הלהשאיר בבית ילד מתבקשיםההורים  .ב
 .יינתנו בגן אקמול או כל תרופה אחרת לא .ג
במקרה של חום גבוה, הקאות או שלשולים ניצור קשר עם ההורים לצורף איסוף מוקדם  .ד

 מהגן. /השל הילד
את הצוות על כל בעיה רפואית, רגישות או מחלה  להודיע וליידע מתבקשיםההורים  .ה

 כרונית כלשהי.
המומלצים לגילו ע"פ הוראת  סוניםשהילד/ה מחוסן/ת בכל החיההורים מתחייבים  .ו

 משרד הבריאות
, באחריות ההורים ליידע את /המתבצע ע"י אדם שאינו ההורה של הילד /הבמידה ואיסוף הילד .5

 ות באותו היום.הצו
 לוח מועדי החופשות יחולק בתחילת השנה. .6
  אוגוסט.ב 8-ספטמבר ותסתיים בב 1-שנת הפעילות תתחיל ב .7
 .צמחוניבגן התפריט  .8

 
 חתימת ההורה:  שם ההורה:
 חתימת ההורה: שם ההורה:

  
 
 

 ,שתהיה לכולנו שנה מקסימה יצירתית ומהנה
 ית וצוות הגןעיר


