
  ZORAN –THE MUNICIPALITY OF KADIMA צורן -מועצה מקומית קדימה 

 אגף חינוך רווחה וקהילה

 

 תשפ"ב פסח -החגיםבית ספר של  טופס הרשמה 

  'ג -כיתות  א' גני ילדים + 

 

 פרטי הנרשם:
 

 
 

 

 
 

 פרטי המשלם ואמצעי התשלום:
 
 

 שם משפחה:__________________    שם פרטי:_________________    
 

 מזומן□   צ'קים         □     אמריקן  □  דיינרס  □ישראכרט        □ויזה       □   :Vלאמצעי תשלום סמן 
 

 שם בעל הכרטיס:_______________________     מס' ת.ז._______________________________ 

 

 מס' הכרטיס  _________/__________/__________/___________       תוקף הכרטיס____/ _____ 

  

 ת.ז: תאריך לידה: שם פרטי: שם משפחה: 
 

 נ /ז מין: 

 כתובת: :שם גן הבוקר :ספרהמו כיתה בית ספר:
 

 :1ורה מייל ה :1הורה נייד  :1ורה שם ה
 

 : 2הורה מייל  :2הורה נייד  :2הורה שם 
 

 מחיר מיקום שעות תאריכים פעילות סמן

 
 

תכנית משרד 

 החינוך   

 'ב –כיתות א' 

 

07-13.4.2022 

 

08:00-13:00 

 

יגאל  / ניצני השרון קדימה:

תורה / נתיבות משה אור  /אלון 

 יהודיתשערי  /

 יובלים /לב רן  צורן:

 

150 ₪ 

  גני ילדים 

07-13.4.2022 

 

07:30-13:00 

 כלל הגנים כולל חובה בחט"צ

במינימום  תמותנגן פתיחת 

 נרשמים

150  ₪ 



 

 חינוך רווחה וקהילה אגף

  ZORAN –THE MUNICIPALITY OF KADIMA  צורן -מועצה מקומית קדימה 

 

 

 :2022 פסחלקייטנת ביה"ס של החגים  נוהלי הרשמה

, מספר התלמידים הממוצע בקבוצה המורשים ובגני הילדים בבתי הספר הרשמיים קייטנות של משרד החינוך יתקיימו .1

, חינוכי  יכלול: מורים או מדריכיםתלמידים בכיתות החינוך המיוחד. הצוות ה 7-תלמידים בחינוך הרגיל ו 22יעמוד על 

 גננות או סייעות.

 יש לצייד את הילדים בכריך ובקבוק מים אישי.  .2

 נרשמים.הבמספר  םמשרד החינוך מותנישל  פתיחה וסגירת קייטנות .3

בשל נספר נרשמים מועט, יתכן מצב של איחוד כיתות/ גנים ממספר שכבות גיל  הידוע לי כי במידה ולא תפתח קייטנ .4

 במקרה זה יוצע מעבר או החזר כספי.

 פתיחת קבוצות מותנית בגיוס כח אדם, אין ברישום משום התחייבות לקיום הפעילות .5

 .שרד החינוךקייטנות מתהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות, או לבטל מועצת קדימה צורן ומחלקת החינוך  .6

 .בלבד על ילדי הקייטנות בשעות הפעילות של הקייטנות םאחראיוהמתנ"ס  המועצה ספרהבית  .7

את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף עקב בעיית ם לעצמ יםשומרוהמתנ"ס  המועצה ספרהבית  .8

 משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה.

הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות הקייטנה בהתאם לאילוצים ביטחוניים שמורה והמתנ"ס  המועצה לבית ספר .9

 ובטיחותיים או לוגיסטיים.

 .בני/בתי בערוצי המדיה השוניםמאשר/ת בחתימתי את פרסום תמונות ידוע לי כי הקייטנה תצולם ואני  .10

 וד אישיים.או נזק שייגרמו לפרטי צי/אין ההנהלה אחראית בכל צורה שהיא עבור אובדן ו –אבדות  .11

 חיסורים

 התשלום בגין הפעילות הינו עבור קייטנה מלאה ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית. .1

 ביטול השתתפות

 .בגין הקייטנה בכל שלב לאחר הרישוםין ביטול והחזר כספים א .1

 במקרה  שתיסגר הקייטנה בהוראת משרד הבריאות יתבצע החזר יחסי.  .2

 בלבד יתבצע החזר יחסי.במקרה של בידוד של ילד מאומת  .3

 הנחות

 אין הנחות לילד נוסף בבית אב. .1

 ט.ל.ח

 הנני מאשר כי קראתי את נהלי ההרשמה ופרטי הקייטנה ידועים לי ובהסכמתי.

 אני החתום מטה מצהיר בזאת שקיבלתי את המידע בגין הקייטנה, תנאי ההרשמה, ביטולים והנחות, ואני מתחייב 

 החינוך.למלא אחר תקנות קייטנת משרד 

 

 תאריך:____________        שם ההורה: _____________               חתימת ההורים :______________



 

 

 

 אגף חינוך רווחה וקהילה

  ZORAN –THE MUNICIPALITY OF KADIMA  צורן -מועצה מקומית קדימה 

 

 

 2022 פסח-החגים קייטנת ביה"ס של  – הצהרת בריאות
 

 _  _________________התלמיד: _________מאת הורי 

 ______________ כתה ומספרה: ________ביה"ס : __

 __________________________:_____הבוקר גןשם 

 

  לא ידוע לי על מגבלה בריאותית המונעת מבני/בתי להשתתף בפעילות הנערכת בקייטנות משרד 

 החינוך . 

 

  יש לבני/בתי מגבלה בריאותית המונעת השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנדרשת ב בקייטנות 

                 תיאור המגבלה:  משרד החינוך: 

 

  :בני/בתי מקבל את הטיפול התרופתי הזה 

       שם התרופה: 

                       אופן הטיפול: 

 

  .'בני/בתי נעזר/ת בכוחות עצמו בציוד הרפואי הזה: משאף, ערכת זריקות, ערכת טיפול וכד 

              פרטו:  
 

 ע"פ חוזר מנכ"ל חל איסור מוחלט על מתן תרופה כלשהי ע"י הצוות במסגרת הקייטנה ו/או הצהרון.

 

  __________________________________________ :מאכלים שאסורים לילדי לאכול 

 

  :אנו חברים בקופת חולים    

 .בני/בתי יודע/ת לשחות 
 
 .בני/בתי אינו/ה יודע/ת לשחות 
 
  :הריני לאשר לבני / בתי לחזור הביתה בסוף כל יום 

 עצמאי  הורה  סבתא/סבא  ___________: אחר 
 



 חתימת ההורים :______________    _____          ____תאריך:____________        שם ההורה: ________


