תאריך___________ :
לכבוד
החברה העירונית לתרבות ופנאי באשדוד בע"מ (חל"צ)
(ח.פ()511757114 .להלן " -החברה")
מרח' הבנים 6
אשדוד

הנדון :כתב התחייבות – הרשמה לקייטנת חנוכה

 -ניצנים (צמ"ח)

שנת הלימודים תשפ"ב

אנו ,הח"מ ,האב ו/או האם ו/או האפוטרופוסים של ילדנו/ילדתנו ,שפרטינו הינם כדלקמן:
הורה :1
שם פרטי ומשפחה

מס׳ תעודת זהות

טלפון נייד

מקום עבודה

הורה :2
שם פרטי ומשפחה

מס׳ תעודת זהות

טלפון נייד

מקום עבודה

כתובת מייל____________________________________________:
ההורים של ______________ שפרטיו/ה הינם כדלקמן (להלן " -ילד/ה") :בי"ס /גן  __________ :כיתה__________:
מין ז  /נ

שם פרטי ומשפחה
מס׳ תעודת זהות

תאריך לידה

כתובת
שם קופ"ח

מצב בריאות ורגישות

טלפון
אלרגיה

טלפון חרום

מצ"ב צילום ספח תעודת זהות של ההורים ובו רשומים פרטי ילדנו/ילדתנו.
מחירון קייטנה חנוכה ל  5ימי פעילות:
גן
כיתות א-ג
כיתות ד

מחיר בוקר
ללא עלות
ללא עלות
300

שעות
7:30-13:00
8:00-13:00
8:00-13:00

מחיר צהרון
185
170
180

שעות
13:00-16:00
13:00-16:00
13:00-16:00

סה"כ יום מלא
185
170
480

חלק א'
הנדון :כתב התחייבות  -הרשמה לקייטנת חופשת חנוכה תשפ"ב
פרטי ההורה ופרטי הילד הינם כמפורט בטופס ההרשמה המקוון.
עם לחיצתנו על אישור ההרשמה המקוון אנו נותנים בזאת הסכמתנו לכל האמור בכתב התחייבות זה.
.1

שיבוץ ילדים בכיתות הצהרון
ידוע לנו כי החברה רשאית לערוך שינויים בכיתות הקייטנה ו/או במבנה הקייטנה ,לפי העניין ,ע"י איחוד ו/או פיצול
1.1
גנים  /כיתות בהתאם למספר הילדים הנרשמים לקייטנה ,וזאת בכל מועד לאחר חתימתנו על כתב התחייבות זה ,וכן
החברה רשאית להוסיף ו/או לגרוע את מספרם של הילדים בכיתות בכל מועד לאחר חתימתנו על כתב התחייבות זה,
ולרבות במהלך הקייטנה בהתאם לצורך ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה .אולם ,בכל מקרה מספר הילדים
בקייטנה יהא בהתאם להוראות והנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות וע"פ שיקול דעת החברה.
ידוע לי כי כיתת הגן תהיה רב גילאית (טרום חובה  +חובה) ולא מורכבת בהכרח מהילדים אשר היו בה במהלך שנת
1.2
הלימודים ו/או בגן בו התקיים הצהרון במהלך השנה מאחר ויהיה איחוד גנים עפ"י צורכי הרישום.
ידוע לי כי הרישום לצהרון חנוכה תתאפשר לילדים אשר שוהים בצהרון במהלך כל השנה .ולילדים חדשים תתאפשר הרשמה רק בבוקר
1.3
ידוע לי כי צוות הקייטנה אינו בהכרח צוות הצהרון שעבד במהלך השנה.
1.4
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.2

מועדי פעילות קייטנת חנוכה
הפעילות בקייטנת חנוכה תתקיים בסוף חודש נובמבר – תחילת דצמבר החל מיום  30.11.21ועד ליום  6.12.21לא
2.1
כולל יום שישי  , 3.12.21למעט הפסקת פעילות זמנית מסיבות שאינן תלויות בחברה בשל כח עליון ,לרבות בשל
סגירת הקייטנה בשל נגיף הקורונה עפ"י צו ,הוראה או הנחיה של כל רשות מוסמכת(כגון משרד הכלכלה ,משרד
הבריאות ,משרד החינוך פיקוד העורף ,עיריית אשדוד) ,והננו נותנים בזאת הסכמתנו המפורשת כי גם במקרה של
הפסקת פעילות זמנית כאמור נמשיך לשאת בתשלום שכר הקייטנה.
שעות פעילות הקייטנה ,הינם :גנים  07:30-13:00 -כיתות א -ד שעות 08:00-13:00
2.2
צהרון( 13:00-16:00 -רק לילדי צהרון רשומים במהלך השנה).

.3

הרשמה לקייטנת חנוכה

.4

.5

.6

ההרשמה תתבצע באינטרנט בכתובת  WWW.IRONIT.ORG.ILאו במשרדי צמח – ברחוב סיני  4לרישום גנים
3.1
בלבד או במזכירות המרכזים הקהילתיים לרישום בתי ספר בלבד.
מועדי ההרשמה לקייטנה נקבעים ע״י החברה מתאריך  16.11.21ועד לתאריך  22.11.21בשעה  12:00בצהריים.
3.2
למרות האמור לעיל ,החברה תהיה רשאית להחליט על ביטול הפעילות בכיתות הקייטנה אם לא ירשמו לפעילות כמות
3.3
מינימלית לפי מתווה משרד החינוך ,אך החברה רשאית לשנות ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,את מספר המשתתפים
המינימלי והמקסימאלי מ עת לעת .ככל והחברה תחליט לבטל את הפעילות בקייטנה בהתאם לאמור לעיל ,תימסר לנו
על כך הודעה מאת החברה עד לא יאוחר מיום .28.11.21
אנו מתחייבים בזאת להיערך למקרה בו תינתן הודעה על ידי החברה על אי פתיחת הקייטנה לאחר תום מועד ההרשמה
לקייטנה כאמור לעיל.
ביטול ההרשמה לקייטנה
ביטול הרישום של הילד/ה לקייטנה ייעשה בכפוף למועדים ולהוראות שלהלן:
ביטול רישום לקייטנה לאחר ה 29/11/2021-הינו בכפוף לתשלום שכר קייטנה מלא עד לתום הקייטנה המלאה.
4.1
בקשות לביטול רישום ילדנו/ילדתנו מהקייטנה יומצאו לחברה באמצעות טופס הודעה מתאים שניתן לקבל במזכירות
צמ"ח גנים בכתובת סיני  25אשדוד או בדוא"ל  rishum@ironit.org.ilאו במרכז הקהילתי או באתר החברה
www.ironit.org.il
 4.2ביטול הצהרון יכנס לתוקפו החל מיום הגשת טפסי הביטול והינו בכפוף לנהלים.
איסוף ילדנו/ילדתנו מהקייטנה
הננו מתחייבים לאסוף את ילדנו/ילדתנו מקייטנת גנים עד לא יאוחר מהשעה  13:00ביום קצר ועד השעה  16:00ביום
5.1
ארוך (להלן " -שעת היציאה").
אנו מתחייבים בזאת לשלם לחברה סך של  30ש״ח עבור כל  15דקות איחור משעת היציאה.
5.2
החברה שומרת על זכותה להפסיק לאלתר את השתתפות הילד/ה בפעילות הקייטנה במקרים של איחורים רבים ו/או
5.3
איחורים בלתי סבירים.
בכיתות גן -רק אנו הח"מ ,והמפורטים להלן ,אשר הינם מעל גיל  12שנים ,רשאים להוציא את הילד/ה מהקייטנה:
שם ,________________ :ת.ז ,______________ .קרבה לילד/ה____________ :
שם ,________________ :ת.ז ,______________ .קרבה לילד/ה____________ :
 6.1הולכת ילד/ה להורים פרודים או גרושים תיעשה בהתאם לאמור בכתב התחייבות זה כל עוד לא נמסרה לחברה כל החלטה
בכתב שלערכאה שיפוטית .עם מסירת החלטה שיפוטית לגבי הרשאים להוציא את הילד/ה מהצהרון ,יחול האמור בהחלטה
כאמור.
 6.2בכיתות א-ד יציאת התלמידים הינה עצמאית ובאחריות ההורים.

.7

שכר הלימוד
שכר הלימוד בקייטנה הינו כמפורט להלן:
7.1
גנים וכיתות א-ב בבוקר עד שעה  13:00ללא עלות כיתות ג-ד בוקר בעלות של ₪ 300
צהרון  13:00-16:00גנים – בעלות של  ,₪ 185א-ג בעלות  ₪ 170כיתות ד בעלות 180 :ש"ח
אנו מתחייבים בזאת לשלם לחברה את שכר הקייטנה וכן את יתר התשלומים הנוספים הנובעים מכתב התחייבות זה
7.2
באמצעות חיוב כרטיס האשראי בעסקת תשלומים או מזומן.
מובהר בזאת ,כי אנו נשאר אחראים לתשלום שכר הקייטנה ויתר התשלומים הנוספים גם אם יבוצע התשלום השוטף
7.3
שלא באמצעותנו אלא באמצעות צד ג'.
אנו מסכימים בזאת כי החברה תהא רשאית לגבות את כל התשלומים המגיעים לה ,לרבות הפרשי הצמדה ,ריבית
7.4
והוצאות ,באמצעות כל אמצעי תשלום אותו בחרנו.
החברה תהא רשאית להפסיק השתתפותו של הילד/ה בפעילות הקייטנה בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו בשכר
7.5
הלימוד או יתר התשלומים המתחייבים מכוח כתב התחייבות זה,
אנו מתחייבים בזאת לשלם את מלוא שכר הלימוד גם במקרה של היעדרות הילד/ה מהקייטנה מסיבה כלשהי וכל עוד
7.6
לא בוטלה השתתפות הילד/ה בקייטנה.

.8

בעיות בריאות ורגישויות מיוחדות
אנו מתחייבים בזאת למלא בהקפדה את כל הנתונים והפרטים המפורטים בכתב התחייבות זה ,לרבות ציון רגישויות,
8.1
מגבלות ו/או בעיות ו/או מחלות כרוניות ו/או הפרעות אחרות מהן סובל/ת ילדנו/ילדתנו .יש להדפיס את כל כתב
ההתחייבות ולמסור למזכירות צמ"ח גנים או למרכז הקהילתי (בהתאם לרישום לגן/לביה"ס).
אנו מתחייבים להודיע לחברה על כל שינוי במצבו/הרפואי של הילד/ה ועל כל בעיה ו/או מגבלה שתתגלה וזאת מיום
8.2
היוצרה ובאחריותנו למלא את כתב ההתחייבות לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות.
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8.3

8.4
8.5
8.6
8.7
.9

ביטוח
9.1

 .10כללי
10.1
10.2

10.3

10.4
10.5

אנו מתחייבים בזאת כי לא נשלח את ילדנו/ילדתנו לקייטנה במידה ואינו/ה מרגיש/ה טוב או חולה(כגון :חום ,דלקת
עיניים ,שלשול ,מחלות ילדים או כל מחלה אחרת) והננו מצהירים בזאת שהודגש בפנינו שהחזרת הילד/ה לקייטנה
מותנית בהמצאה לצוות הקייטנה של אישור רפואי רשמי מהרופא המטפל המעיד כי הוא/היא בריא/ה ויכול/ה להיות
בחברת ילדים מבלי להדביקם במחלות.
אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו שעל פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות הצהרון ליתן תרופות לילדים.
אנו מצהירים כי ידוע לנו שכל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה בצהרון יחולו במלואן על חשבון החברה
(לרבות אמבולנס ,וכד').
אנו מ תחייבים כי במידה והילד/ה חולה ,לא מרגיש/ה טוב או כל סיבה אחרת ,יצרו עמנו קשר נציגי הקייטנה באמצעות
אחד ממספרי הטלפון המפורטים במבוא לכתב התחייבות זה ,ואנו נגיע מיד לקייטנה לאסוף אותו/ה.
אנו מתחייבים למלא הצהרת בריאות עבור ילדנו ,ובמקרה ונדרש ע"י משרד הבריאות למלא הצהרת בריאות באופן
יומי.
אנו מצהירים בזאת כי ידוע לנו שהחברה ערכה ביטוח אחריות צד שלישי בגין אחריות החברה לנזקי גוף העלולים
להיגרם לילד/ה עקב שהותו/ה ו/או פעילותו/ה בצהרון וזאת מחמת רשלנותה ו/או רשלנות מי מטעמה ,וכן ביטוח
תאונות אישיות.
ככל ותיפול טעות במילוי פרטי כרטיס האשראי הננו מתחייבים לפעול מיידית לתיקון הטעות ולהתייצב במשרדי צמ"ח-
גנים או במרכזים הקהילתיים לכיתות א-ד או כל מקום אחר נדרש .
הננו מצהירים בזאת כי כל אורכה ו/או דחייה ו/או הימנעות מנקיטת צעדים ו/או ויתור מצד החברה על תשלום כלשהו
מהתשלומים עפ"י כתב התחייבות זה לא יחשב כוויתור של החברה על זכות מזכויותיה כלפינו עפ"י התחייבות זו ו/או
עפ"י כל דין.
הננו מצהירים כי הכתובת המפורטת במבוא לכתב התחייבות זה היא כתובתנו וכי נודיע לחברה בכתב ומראש על כל
שינוי כתובת .משלות כל הודעה לכתובת הנ"ל יחשב באילו הגיע לכתובתנו  72שעות לאחר משלוח ההודעה בדואר
רשום.
הננו מצהירים כי ההוראות ,ההצהרות וההתחייבויות שבכתב התחייבות זה ברורות לנו ואנו מתחייבים לקיים כתב
התחייבות זה על כל סעיפיו ,חלקיו ונספחיו.
הננו מצהירים כי ניתן לנ ו זמן סביר לעיין בכתב התחייבות זה ,עפ"י דרישתנו ,הוסברו לנו התחייבויותיו ,חלקיו וסעיפיו,
ואם שפת האם שלנו אינה עברית הרי שהוסברו לנו עפ"י דרישתנו התחייבויותיו ,סעיפיו וחלקיו בשפה המובנת לנו.
חלק ב' הצהרת בריאות

 .11הצהרת ההורים על בריאות הילד
  11.1אנו מצהירים ומתחייבים בזאת כי לא ידוע לנו על כל בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה
הילד/ה והמחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת הצהרון.
 לחילופין ,אנו מצהירים בזאת כי לילד/ה יש בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת המחייבת התייחסותו/או
טיפול מיוחד במסגרת הצהרון ,כמפורט להלן:
רגישותו/או אלרגיה למזון ,לתרופות או לגורם אחר _________________________________.
ליקוי שמיעה ו/או ראי ה _____________________________________________________.
התעלפויות ו/או התכווצויות ו/או התקפי עצירת נשימה.______________________________ :
אחר.__________________________________________________________________ :
 11.2אנו מתחייבים להודיע לחברה על כל שינוי במצבו/ה הבריאותי של הילד/ה ועל כל בעיה מגבלה שתתגלה וזאת מיום
התגלותה.
 .12מידע רפואי
 12.1סוג דם ._____ :שם קופ"ח וסניף .________________ :שם הרופא המטפל.________________ :
אנו מתחייבים בזאת לצרף במסגרת כתב התחייבות זה ולהעביר לחברה כל מסמך רפואי רלוונטי אודות המגבלה/הבעיה של
הילד/ה.
 .13פרסום תמונות של ילדנו  /ילדתנו
במידה ואינכם מסכימים ומאשרים נא למחוק ולסמן  Xבסעיף המתאים
אנו מסכימים ומאשרים אנו לא מסכימים ולא מאשרים
כי תמונות שלנו ו/או של ילדנו/ילדתנו יופיעו באתר האינטרנט של החברה ו/או בדף הפייסבוק של החברה.
אנו מודעים לכך שבכל מקרה לא יפורסמו כל פרטים אישיים של ילדנו/ילדתנו באתר מלבד שם פרטי ושם משפחה.
 .14משלוח מסרונים ודוא"ל
אנו נותנים הסכמתנו למשלוח הודעות ,מסרונים ,ודוא"ל של החברה לאמצעי ההתקשרות שמסרנו .ידוע לנו כי לא יישלחו דברי
פרסומת אלא רק מידע ופרטים בקשר לשירותים נשוא כתב התחייבות זה.
אחרת ממנה סובל

ולראיה באנו על החתום:
שם ההורה
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תקנון חנוכה תשפב
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