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 תש"פ  ה"ללשנצורן   -קדימה יםמתנ"סרשת החוזה צהרוני 
 

 ____________תאריך הרשמה 
 

 ה/הילדפרטי 
 

                                                  נ  / ז   :____ מין____________________________:שם פרטי ________________________:שם משפחה

  ______________________ת.ז_ __     ____/_______/__________:ת. לידה

 ____________________ :טלפון חירום __ _____ת.ד ___  __________________כתובת:________
 

 ט.ט.חובה / ט.חובה / חובה/ כתה א' /כתה ב'   עולה לגן

 ___________________________________________________: )שם הגן/ביה"ס( הצפויהשם מסגרת הבוקר 
 

  ת החינוך במועצההשיבוץ לצהרון בהתאם לשיבוצי מסגרת הבוקר של מחלק*
 ובכפוף לפתיחת צהרון באותו גן / אשכול גנים 

 

 ההורים פרטי

 
 פרטי תשלום:

 

 מסוג: _________________, שפרטיו: כרטיס אשראיהו"ק )בקבלת טופס מהמתנ"ס( / ק / מזומן / צ'
 

 תוקף מספר כרטיס אשראי שם בעל הכרטיס תעודת זהות

                              
 * במידה והוחלף/שונה תוקף הכרטיס שנמסר בעת הרישום נא לדווח למשרדי המתנ"ס על פרטי כרטיס האשראי החלופי

 
 :תשלומים

 אחת מהאפשרויות הבאות: תשלומים ע"י בשכר הלימוד ישולם  יוני, -ספט' יםלחודש₪  935 בסך חודשי שכר לימוד
  ./ מזומן המחאות דחויות /לכל חודש  20-ב בכרטיס אשראיחיוב חודשי  כל חודש /ל 10-בהוראת קבע  
 החיוב הראשון עבור חודש ספטמבר, יתבצע . מראש עבור החודש הקודם לחודש בפעילות בצהרון התשלום ייגבה 
 דין. י"פב בהצמדה וריבית עיאי תשלום במועד הנקוב יחוי. וכן הלאה 2019בחודש אוגוסט  

 יש להגיע למשרדי המתנ"ס. -/ מזומן  תשלום בהוראת קבע / המחאותביצוע ל 

  2019 ע"ח תשלום ראשון של חודש ספטמבר₪  300הרישום תגבה מקדמה בסך בעת  . 
 ימי עבודה לאחר פרסום השיבוצים לגנים ולצהרונים. 7יטול הרשמה עד ל בהמקדמה תוחזר במקרה של  

  ,כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בטופס זההרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק ויישא מספר אחר. 

  ע"פ תעריפי  יב בהוצאות עמלההמחאה חוזרת והוצאת צ'קים ממשמרת, אחוהוראת קבע חוזרת / ידוע לי כי עבור( 
 הבנק( 

 10% ס, לילד המשתתף בצהרון."הנחה יינתנו לחוג אחד מחוגי המתנ 

 עשויים להשתנות בהתאם להנחיות משרד החינוך. םשכר הלימוד הסופי וסל השירותי 
 

 ________________________לאשר בזה ניכוי הסכומים הנ"ל. חתימת בעל הכרטיס____ הריני

 אם / אב/ 2הורה  אם/אב / 1הורה  

  שם מלא
 

 

  מס' תעודת זהות
 

 

  טלפון נייד
 

 

MAIL  .E !חובה  
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 ____________________שנערך ונחתם ביום: השתתפות בצהרון הסכם 

 

 בין המתנ"ס ___________  )להלן המרכז( 

 לבין: 

 _________. ________________________ ת"ז _____________1

 ________________ת"ז ______  ________________________2

 להלן "הילד"( ___ )____________ת"ז _______ ___________ _____הורי הילד/ה _____            

 )להלן "ההורים"( ____ _____________ טלפון ________________מרחוב _____________            

 

, צהרון בגן/ביה"ס )להלן הצהרון( וזאת בכפוף להוראות ולנהלים  תש"פהואיל והמרכז עתיד להפעיל, בשנת  הלימודים 
, ולהתקשר והואיל וההורים מעוניינים לשלוח את הילד לצהרון זה, ומשרד החינוך מתנ"סיםהמחייבים של החברה ל

 והואיל והפעלתו של הצהרון כאמור מותנית במספר מינימום של נרשמים על פי שיקולי לשם כך עם המרכז בהסכם, 
 הנהלת המרכז, כאמור בהסכם זה.

 

 לפיכך,הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדקלמן:

 

 יקום ומועדי פעילותמ .1

כפוף ללוח  30.6.2020–ותסתיים  ב פתיחת שנת הלימודים במשרד החינוך  המרכז יפעיל את הצהרון החל מיום 
 ע"י משרד החינוך. שיפורסם בתחילת השנהחופשות 

ות מצעבאהצהרון ככלל, יופעל הצהרון על ידי צוות קבוע של המרכז, אולם אין בכך כדי למנוע מן המרכז להפעיל את 
 .ממלאי מקום, אם יהיה צורך בכך

 . 17:00 שעה ועד בגנים ובבתי הספר הקבועהמערכת השעות  י"פ, עמסגרת של צהרון משעת סיום הלימודים .א

 ללוח בהתאם 16:30 השעה עד 07:30 מהשעה ארוך יום  במסגרת הצהרון  יפעל החינוך מערכת של חופשה בימי .ב
גין ימים אלו יתכן ויגבה תשלום נפרד בהתאם להנחיות משרד החינוך. ב, שיפורסם ע"י משרד החינוך חופשותה

 פעילות יפורסם עם תחילת השנה.חופשות ו לוח .ובערבי חג' ו בימי יפעל לא הצהרון

 שבוע של בהודעה  בשנה פעמיים מהרגיל מוקדם הצהרון פעילות יום את לסיים הזכות את לעצמו שומר המרכז .ג
 .מראש

 .ספציפי גן/  בכיתה  לפעול ראשמ מתחייב אינו המרכז .ד

 .בשבוע ימים חמישה של מלאה למסגרת היא בצהרון ההשתתפות .ה

 בהתאם קיימות קבוצות פיצול או/ו איחוד י"ע קבוצות במבנה שינויים לערוך רשאי המרכז כי, ידוע להורה .ו
 כיתות./םגני פיצול או איחוד על תביעה או טענה תהיה לא ולהורים לצהרון הנרשמים הילדים למספר

וזאת  הבוקר משעות החל הצהרונים את להפעיל מאמץ כל המרכז יעשהכוללת של מערכת החינוך,  שביתה בימי .ז
 . ₪ 70 של תשלום יתבקש שביתה יום עבור כל .החל מהיום השני לשביתה ולימים מלאים בלבד
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 מסגרת הצהרון. 2
 בכל צהרון. מובילה וסייעת מסגרת צהרון תמנה .א

 

ילדים. במקרה בו הוחלט שלא לפתוח צהרון, יודיע  24 -כי לא יופעל צהרון עבור קבוצה של פחות מ מובהר בזאת .ב
 . 2019באוגוסט  01להורים אשר רשמו את ילדיהם, וזאת עד ליום  המרכזעל כך 

 

מתחייב למנות רכזת מטעמו, אשר תכשיר את העובדות, תפקח על עבודתן במסגרת הצהרונים ותדריך  המרכז .ג
 . הרכזת תקיים קשר עם ההורים לפי הצורך.למתנ"סיםמקצועית באופן שוטף, תוך ליווי החברה אותן 

 

ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב  .ד
 ילד הצהרון )חום, חבלה וכיו"ב (.

 

 

 איסוף בתום יום פעילות.  3
 עליהם, ילדם את יאסוף אחר אדם כי מעוניינים ההורים בו מקרה בכל. בלבד מההורים מי י"ע ייעשה האיסוף .א

  ידי על  ילדם איסוף יתיר לא, הצהרון לחוזה זה( . 2)בנספח  מס' , בכתב, אדם אותו של פרטיו את מראש לציין
 (12 גיל מעל.)זה לעניין החוק לדרישות עונה שאינו או, כאמור, בכתב ההורים י"ע הורשה שלא, אחר אדם כל

 

  למסור יש אותה, ראייה סדרי בדבר משפט בית להחלטת בהתאם ייעשה גרושים או פרודים להורים ילד איסוף .ב
 .מראש למרכז 

 

 ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון, לא יאוחר משעת סיום הצהרון ומתחייבים לדייק. במקרה של .ג
 . ידוע להורים כי איחורים חוזרים לכל רבע שעה₪  50 ום שליחויבו ההורים בתשלאיחור באיסוף הילד,   
 .המרכזונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי ומדיניות הנהלת  

 
 .  ע"י חיוב אמצעי התשלום של הצהרון ,, במידה ויהיולאשר גביה בגין האיחורים יהרינבחתימתי על הסכם זה, * 
 
 

 הזנה והעשרה .4
 עילות הצהרון תוגש לילדים ארוחת צהריים בשרית חמה על פי תפריט מגוון המותאם לילדים. במסגרת פ .א

 מחיות ביצור הכשר ומו בעלתבאישור משרד הבריאות, החברה המספקת מזון לצהרונים הינה חברה הפועלת  
 ואספקת מזון לילדים ובפיקוח דיאטנית, הצהרון אינו מתחייב לסידורי דיאטה מיוחדים. 

 

 שביתה על הילדים להצטייד בארוחת בוקר.מי בי .ב
 

 . חיצוני מפעיל י"ע בשבועאחד  יתקיים חוגבצהרונים  .ג
 
 

 בריאות הצהרת .5
   השתתפותו את למנוע העשויים רפואית מגבלה או מניעה ואין תקינה הילד בריאות כי בזה כי מצהירים ההורים  א. 

 .הצהרון בפעילות מלהשתתף להגבילו או/ו בצהרון 
 

 , בעיות, מגבלות, רגישויות ציון לרבות, הילד בריאות על מלא מידע, מראש, המרכז לצוות ימסרו וריםהה ב. 
  מהווה, כאמור, מדויק מידע מסירת. רפואי אישור בצירוף, הילד סובל מהן אחרות הפרעות  או כרוניות מחלות 
 .לצהרון הילד לקבלת תנאי 

 

 ות מגבלות רפואיות, לחוזה זה(. במידה וקיימ 1רת בריאות )מצ"ב נספח הצה על לחתום מתחייבים ההורים ג. 
  3מצ"ב נספח ) בצהרון רפואית מוגבלות עם ילד לקליטת התחייבות כתבהמטפל יחתמו על   ההורים והרופא 
 לחוזה זה(. 
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  הסובל/ת  חולה ההורים מתחייבים, כי לא ישלחו ילד/ה לצהרון במידה והילד/ה מרגיש/ה לא טוב, או     .ד
  ימי מחלה  4)מעל  עיניים, שלשול, מחלות ילדים או כל מחלה אחרת. החזרת הילד לפעילות  ם, דלקתמחו 
    ובכל מותנית באישור רשמי מהרופא המטפל המעיד שהילד בריא ויכול לשהות בחברת ילדים בצהרון  רצופים( 
 מרגיש  לאאם נדרשו לאסוף את הילד/ה  החולה  ו/או ההורים, כי חובה עליהם להגיע מיד   מקרה מוסכם על 
 של הצהרון. טוב במהלך הפעילות 

 

 כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה החולה בצהרון יחולו על ההורים. ה. 
 

מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא במשלוח ילד/ה חולה ו/או שאינו מרגיש טוב חלה על  ו. 
 ההורים בלבד. 

 

. הצהרון  של הפעילות בשעות יחולו שלא התרופות קבלת מועדי את יסדירו תרופות המקבל  ילד של הוריו ז. 
ןמת איסור חל. הילד  של בריאותו במצב משמעותי שינוי כל על הצהרון צוות את ליידע מתחייבים  ההורים 
 .הצהרון  צוות י"ע תרופות 

 
 

  נושאים פדגוגיים .6
 בריאותית או  בעיה במסגרת הצהרון בשלחליט כי ילד אינו יכול להשתתף ידוע להורה כי המרכז יהיה רשאי לה א. 

 תוך היוועצות עם  , מנכ"ל המרכזוצהרונים ה מנהלתשל הצוות החינוכי, ול דעת מקצועי  התנהגותית, על פי שיק 
  . הארצית עם רשת הצהרונים ו  כלל הגורמים המוסמכים ביישוב  

 

 ההורה מאשר לקבל מידע מצוות הבוקר )גננת וסייעת( במידה ויש  קושי מסוים, כדי להבין ולבחור דרכי   .ג
 התמודדות.        

 

 להשעות  המרכזבמקרה של התנהגות אלימה של ילד בצהרון כלפי ילד אחר, כלפי הצוות או כלפי עצמו, רשאי  .ד
 הילד והסכמה לדרכי פעולה. את הילד באופן מידי וזאת עד לאחר בירור עם הורי 

 

 יום  מראש. 14המרכז יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של ילד בצהרון, וזאת  לאחר מתן התראה להורים,  ה.  
 במקרה כאמור, תופסק גביית תשלומים  מההורים בגין השתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת השתתפות   
 ואילך. 

 
 
             הסעות .7

אלא במקרים מיוחדים בהתאם לשיקול דעתה של הרכזת.  הסעות מגני הילדים אל הצהרונים לא יתקיימו  ,ככלל 
          .בליווי מבוגר הסעות ינתנובמקרים אלו י 
 . הורה שילדו כלול בסידורי ההסעותהמרכזבמקרה חירום מסכימים ההורים כי ילד יוסע ברכב פרטי של עובדי  
ן או יש שינוי במועד הגעתו הקבוע חייב להודיע על כך אישית למסיע ולצוות הצהרון.ואשר אינו מגיע לצהרו 
 ילדים המגיעים בכוחות עצמם לצהרון: האחריות להגעתם חלה על ההורים. 

 
 
  ביטוח . 8

יבטח את הילדים בביטוח צד ג'. בנוסף לכך, הרשות המקומית מבטחת תאונות אישיות את כלל תלמידי  המרכז 
 החינוך העירוניים אשר בפיקוח משרד החינוך. מוסדות 

 
 
 ביטול רישום לפני פתיחת שנת הפעילות . 9

 ותועבר  המרכזלמשרדי  - / דוא"ל / תימסר ידנית שלח בפקסבהודעה בכתב שתיהפסקת פעילות בצהרון מותנית  
  במרכז.אישור רכזת הצהרונים ל 
 ימי עבודה לאחר פרסום  7-ביטול הרשמה עד לבמקרה של המקדמה תוחזר  :זיכוי כספי יינתן לפי הנוהל הבא 
 תוחזר המקדמה. לאלאחר מועד זה  השיבוצים לגנים ולצהרונים. 
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 לאחר פתיחת שנת הפעילות נוהל הפסקת פעילות. 10
 .עלות חצי חודש תחויב - לכל חודש 15-השתתפות עד ה במקרה של ביטול .א

 עלות חודש שלם. תחויב - לכל חודש 16-ביטול השתתפות החל מה במקרה של        
 ילות הצהרון עד תום מועד התשלום.תינתן אפשרות להשתתף בפע 

 

 מעל  ממושכת במקרה של מחלה אאי השתתפות בצהרון בתקופה מסוימת אינה פוטרת מתשלום עבורו, אל .ב
 .המרכזובכפוף לאישור מנהל  עם אישור רפואי שבועיים  

 

 לתשלום. 5%יחויב בתוספת  בתשלום של חודש  כל פיגור .ג
 

 יהיה רשאי להפסיק ביקורו של ילד בצהרון בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהוא על פי כתב  המרכז    ד.
 שמורה הזכות לגבות את  למרכזהתחייבות לבקשה זו וזאת לאחר מתן התראה בכתב של חמישה ימים מראש.  
 הסכומים שלא שולמו בגין הפעילות שניתנה. 

 

רשאי  המרכזיהיה  להפעיל את הצהרון במשך השנה כולה,  המרכזים מסכימים בזאת כי למרות התחייבות ההור .ה
 :, וזאת במקרים הבאיםלהחליט על ביטול המסגרת או צמצום מסגרות

 אם לא ירשמו ילדים במספר סביר המאפשר הפעלת המסגרת בתוכנית הרצויה..  1
 .או במספר הילדים המשתתפים בצהרוןאו בישוב אם יחולו שינויים בלתי צפויים במשק  . 2
 

התשלומים  יום מראש, ובמקרה זה יבוטלו כל 30להודיע על הפסקת פעילות  המרכזמקרה מתחייב  בכל
 .הנוגעים לתקופה

 
 
 

 הסכם זה יהיה כפוף לשינויים בהתאם להנחיות הרשות המקומית ו/או החברה למתנ"סים 
 .או כל גורם אחר ו/או משרד החינוך

 
 
 
 
 

 הנני מצהיר כי קראתי את יתר סעיפי הסכם זה, הוראותיו ברורים לי ואני מתחייב לקיימו על כל סעיפיו.
 
 

 ולראיה באתי על החתום:
 
 

 _________ת.ז _________   _______________שם מלא:_________
 
 
 

 תאריך: _______________   _____חתימה: ____________________        
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 ( 1הצהרה ומידע על בריאות הילד/ה )נספח 
 

 ______________ בצהרון _________________________ ת.ז ______מאת הורי הילד/ה:__________
 

 חבר בקופ"ח: ________________________
 

 אני מצהיר כי:
 י/בתי והמחייבת לא ידוע לי על בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בנ .1

 התייחסות ו/או טיפול מיוחד, במסגרת הצהרון. 
 

 לבני/בתי/ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת,המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת  .2
 הצהרון: 

 ___________________________רגישות ו/או אלרגיה למזון, לתרופות או לגורם אחר:___ .א

 ________________________________________איה: _________ו/או ר הליקוי שמיע ב. 

 ווצויות ו/או התקפי עצירות נשימה ___________________________ התעלפויות ו/או התכ ג.

 _______________________אחר:      ______________________ ד.
 

 מצורף אישור רפואי שניתן על  .פסיה וכד'סכרת נעורים. אפיל, יש לבני/בתי מגבלה בריאותית כרונית ואסטמה .3
 ידי _____________________________ 

 

ו, ומטעמ המרכזיש לבני מגבלות רפואיות המונעות השתתפות מלאה או חלקית בפעילות הנדרשת בצהרוני  .4
 כדלקמן : 

 __ פעילות גופנית.

 __  טיולים

 __ פעילות אחרת.

 _______________________________________.______________________: תיאור המגבלה

 

 אני מתחייב/ת להודיע לצוות העובדות על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצבו הבריאותי  .5
 של בני/בתי. 

 

 מידית על כל שינוי במצבו הבריאותי של בני/ בתי ועל כל בעיה ו/או מגבלה  למרכזהנני מתחייב/ת להודיע   .6
 כתב על  וזאת מיד עם התגלותה. בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית הנני מתחייב/ת לחתוםשתתגלה  
 התחייבות מיוחד ביחס לילד/ה עם מגבלה רפואית שיימסר לנו ולנהוג בהתאם לאמור. 
 יהיה פטור  והמרכזלמען הסר ספק, כל אחריות בגין נזק אשר ייגרם עקב אי דיווח יוטל על ההורים בלבד  
 .אחריותמ 

 

 אינו מתחייב לתת תרופות לילד. המרכזידוע לי כי  .7
 

 כים רפואיים אודות המגבלה/ הבעיה: יש לצרף מסמהערה
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 

 __  ___________________________ :ההוריםשם 
 

 __ תאריך: ____________________-______חתימה: _____ 
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 ( 2החזרת ילדים מהצהרון )נספח 
 

 יווי אדם מבוגר בלבד.בני/בתי יוצא/תוצא ממנו בל .1
 

 שמות המבוגרים הרשאים להוציא את בני/בתי מהצהרון: .2
 

 קרבה שם משפחה שם פרטי
 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

במידה ואני מעוניין כי בני/בתי יילקח ע"י מבוגר ששמו אינו מאוזכר לעיל, אני מתחייב להודיע בכתב על כך  .3
 מראש למנהלת הצהרון.

 
 
 
 

 ולראיה באנו על החתום:
 
 

 __  ___________________________ :ההוריםשם 

 

 _____ תאריך: ________________-___חתימה: ______ 

 

 

 
 

 :צילום ילדים במסגרות
 ,בגן פעילות במסגרת ביתי/בני מופיע בהן תמונות לא מאשר/ת )יש להקיף בעיגול( פרסום -  מאשר/ת אני 

 .  הרך הגיל אגף מסגרות של שיווק בחומרי או/ו המרכז של האינטרנט באתר 
 
 
 
 

 ________________תאריך _______________  חתימה                            
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 (3)נספח  כתב הצהרה והתחייבות לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות בצהרון

 )מיועד להורים אשר לילדיהם בעיה רפואית(

 אנו הח"מ:

    ת.ז.     משפחה:     שם:  .1

          כתובת:  

    ת.ז.     משפחה:     שם:  .2

          כתובת:  

     הננו הורי ואפוטרופסים של הילד/ה: 

        הסובל/ת ממגבלה רפואית )פירוט(: 

 מצהירים ומתחייבים כדלהלן:

טיפול והשגחה מעת לעת, לזקוק/ה ילדנו/תנו סובל/ת מן המגבלות הרפואיות המפורטות מעלה והוא/היא  .1
 כמפורט לעיל. 

 הרפואיים הנדרשים מעת לעת לה הרפואית וחרף ההשגחה והטיפול  אנו מבקשים ומסכימים, כי חרף המגב .2
 צהרון הנערכת על ידכם או מטעמכם.בלילדנו/תנו שהוא/היא ישתתף/תשתתף בפעילות              

 רפואי או אחר רלוונטי למצבו/ה של ילדנו/תנו, ובכלל.אנו מתחייבים לספק לכם כל מידע  .3
 והאחרים הדרושים לטיפול, ברמת  אנו מתחייבים לספק לכם, על חשבוננו, את האביזרים והאמצעים הרפואיים .4

 צוות הגן, בילדנו/תנו בקשר למגבלות שמהן הוא/היא סובל/ת, לפי הפירוט דלקמן.             
  בדבר הטיפולים  לכם אישר רפואי בדבר יכולתו/ה של ילדנו/תנו להשתתף בצהרון אנו מתחייבים להמציא .5

 נדרשים, בדבר התרופות ושאר האמצעים הרפואיים והמאכלים המותרים )או האסורים( שיש או אין לספק              
 רפואי בשעת הצורך. לילד/ה, וכן גם אישור לגבי מי יכול ומוסמך מבחינתנו להעניק לילד טיפול             

 אנו מתחייבים להמציא לכם את מספר הטלפון והפלאפון שלנו ושל הרופא המטפל כדי שתוכלו לפנות אלינו או  .6
 אליו בשעת הצורך.             

 כל אימת שתתעורר בעיה המונעת מילדנו/תנו את המשך השתתפותו/ה בצהרון, אנו מסכימים ומתחייבים  .7
 על פי העניין. –ציאו/ה בין לפרק זמן נדרש ובין לצמיתות להו             

 ידוע לנו שאין לכם ידע והכשרה מקצועית ורפואית כדי לספק את הצרכים והטיפולים הרפואיים שנדרשים  .8
 (.לילדנו/תנו, פרט לפעולות שהוגדרו לעיל )שהנם ברמת צוות הגן ולא ברמת חובש או אדם בעל הכשרה רפואית             

ידוע לנו שאין שאפשרותכם להבטיח בצורה הרמטית טיפול והשגחה מוחלטים בקשר למגבלות הרפואיות  .9
שמהם סובל ילדנו/תנו, וממילא אנו פוטרים אתכם מכל חובה ואחריות בקשר לטיפול ולהשגחה הנובעת מן  
 המגבלות הרפואיות, כאמור. 

 נו כל טענות, מענות או תביעות בקשר להחזקת ילדנו/תנו בצהרון אנו מצהירים ומתחייבים כי אין ולא תהיינה ל .10
 ולטיפול ולהשגחה שינתנו לו/לה בצהרון בקשר למגבלות הרפואיות שלו/שלה.             

 אנו מתחייבים לשתף פעולה עם צוות הצהרון והאחראים בו, בכל הנוגע לטיפול ולהשגת ילדנו/תנו. .11
 הרות וההתחייבויות דלעיל הסכמתם לאפשר לבננו/בתנו להשתתף בצהרון חרף ידוע לנו כי על סמך ההצ .12

 מגבלותיו הרפואיות. 

 ולראיה באנו על החתום

 ___________תאריך:_________: חתימה__  חתימה: ______________ ____________ :ההוריםשם 

 ______________מנכ"ל המרכז: _______                                                מאשרים החתימות הנ"ל:  תאריך: 
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