
הסכם קבלת שירותים – צהרון נהלל

שנערך ונחתם במושב נהלל בחודש ינואר

57006542-5בע"משיתופיתנהלל-אגודהחינוךאגודתבין
1060000נהלל

מצד אחד")האגודה(להלן: "

שם ההורה_________________  ת.ז. ____________________לבין
שם ההורה__________________  ת.ז.____________________

מצד שני")ההורים(להלן יחד ולחוד: "

;הצהרון")והאגודה מפעילה צהרון לילדי בית ספר (להלן: "הואיל
וההורים מעוניינים להירשם לצהרון ולקבל את שירותי הצהרון עבור:והואיל

בנם/בתם  ______________, ת.ז _______________, תאריך לידה ___________
;הילד")(להלן יחד או לחוד: "

וההורים בדקו את הצהרון ומצאו אותו מתאים לדרישותיהם;והואיל

וההורים הצהירו שכל מידע שמסרו לאגודה בגין הילד הינו נכון, מדויק ומלא;והואיל

והאגודה וההורים מעוניינים להתקשר בהתאם לתנאי הסכם זה;והואיל

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

מבוא.1
המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

שעות ומועדי הפעילות.2
הארצית,החינוךמערכתשלהראשוןהלימודיםמיוםהחלהלימודים,שנתבמהלךיפעלהצהרון.2.1

יולי),חודששלהראשוניםהשבועות(שלושתהגדולהחופששלהספרביתקייטנתלסיוםועד
בהתאם ללוח החופשות שיפורסם להורים בסמוך לפתיחת שנת הלימודים.

:ימי הפעילות בצהרון.2.2
בימי הלימודים בבית הספר יפעל הצהרון:.2.2.1

.14:00-16:30השעותביןא'-ד'בימים.2.2.1.1
.16:30-12:20השעותביןה'ביום.2.2.1.2
.07:30-13:00השעותביןו'ביום.2.2.1.3

יולי)וחודשפסח(חנוכה,הגדולהחופששלהספרביתקייטנותמתקיימתבהםבימים.2.2.2
.16:30ועד13:00מהשעההצהרוןיפעל

פורים,חגאסרוסוכות,המועדחולכגוןהספר,ביתקייטנתמתקיימתלאבהםבחופשים.2.2.3
ובהתאם למועדים המפורטים בלוח החופשות, יפעל הצהרון:

.16:30ועד7:00מהשעהא'-ה'בימים.2.2.3.1
.13:00ועד07:30מהשעהביןו'ביום.2.2.3.2

חול המועד פסח – הצהרון סגור..2.2.4
פעילות הצהרון בקייטנת הקיץ תהיה ברישום נפרד..2.2.5

:המסלולים.3



לעיל.2בסעיףהמפורטיםהפעילותושעותלימיבהתאם–בשבועימים6–מלאמסלול.3.1
5מסלולכימובהרא'-ה'.בימיםהמתקיימתהצהרוןבפעילותישתתףהילד–ימים5מסלול.3.2

ימים תקף הן לפעילות במהלך שנת הלימודים והן לחופשות.
האגודהידיעלשיקבעוקבועים,ימיםבשלושההצהרוןבפעילותישתתףהילד–ימים3מסלול.3.3

הילדזהבמסלולכימובהרחוגים).מתקיימיםבהםא'-ד',הימיםמביןנוספים,ויומייםה'(יום
(ללאהחינוךמשרדחופשותבמהלךימים5ו-השנהבמהלךימים3הצהרוןבפעילותמשתתף

ימי שישי).
.המסלול אותו בחרו ההורים ______________________________.3.4
:מעבר בין מסלולים יתאפשר בהתאם להוראות הבאות.3.5

הלימודים.שנתשל)1.12(לדצמברהראשוןליוםעדמסלוללשנותניתן.3.5.1
אלאנוספתפעםהמסלולאתלשנותרשאייהיהלאילדו,עבורהמסלולאתששינההורה.3.5.2

אם חלפו שלושה חודשים לפחות.
תשלומים במעבר בין מסלולים:.3.5.3

ימים:5למסלולימים3ממסלולאומלאלמסלולחלקיממסלולבמעבר.3.5.3.1
עלהשירותיםצריכתתחילתממועדעברו,אליוהמסלולעלותאתההוריםישלמו

ידי הילד.
ימים:3למסלולימים5ממסלולאוחלקילמסלולמלאממסלולבמעבר.3.5.3.2

לאחרנוסףאחדחודשבמשךיותר,היקרהמסלולעלותאתההוריםישלמו
המעבר למסלול המבוקש.

מראש.יום14לפחותהחינוך,למנהלתבכתב,תעשהמסלוליםביןמעברעלהודעה.3.5.4

תהליך ההרשמה ותנאי מתלה לכניסת ההסכם לתוקף לילדי כיתות ד'.4
אלו,לתאריכיםמעבר.28.2.2023ה-ועד24.1.2023מה-החלתתקייםלצהרוןההרשמה.4.1

ההרשמה על בסיס מקום פנוי בלבד.
הרשמה לצהרון מותנית בביצוע הפעולות הבאות:.4.2

זה ונספחיו ושליחתו למנהלת החינוך.חתימת ההורים על חוזה.4.2.1
ביטולספטמבר.חודשמתשלוםתקוזזהמקדמהש"ח.500בגובהמקדמהתשלום.4.2.2

ההוריםאתיזכההלימודיםשנתתחילתשלפני31.05ליוםעדההוריםידיעלההסכם
שנתתחילתשלפני15.08ליוםועד01.06מיוםההסכםביטולהמקדמה.שלמלאבהחזר

16.08מיוםההסכםביטולהמקדמה.גובהמחציתבהחזרההוריםאתיזכההלימודים
9סעיףהוראותויחולוהמקדמהמלואבתשלוםההוריםאתיחייבהלימודיםשנתשלפני

להסכם זה.
חתום ומאושר בידי הבנק.טופס הרשאה לחיוב חשבוןהעברת.4.2.3

עליהםויחולומובטחבצהרוןמקומםההרשמה,במועדהרשמתםשהסדירוא'-ג'כיתותילדי.4.3
הוראות הסכם זה.

המקומימהוועדתקבלשהאגודהבכךמותניתד'כיתותילדילגבילתוקףזההסכםכניסת.4.4
מאיחודשלסוףעדלהוריםישלחזהבענייןעדכון.הצהרוןפעילותלקיוםנוסףמתאיםמבנה
לאהרשמתם.שהסדירוד'כיתותלילדיגםלתוקףזההסכםיכנסמתאים,מבנההועמד.2023
יהיווההוריםהסכםהפרתיחשבשהדברמבליזההסכםשלתוקפויפקעמתאים,מבנההועמד

זכאים להחזר המקדמה.
תעריפים ודרך תשלום.5

שוויםחודשייםתשלומים11לאגודהההוריםישלמוזה,בהסכםכאמורבילדהטיפולעבור.5.1
הלימודים.שנתתחילתשלפני31.07ליוםעדלהוריםשיפורסםהלימודלשכרבהתאם



בתוספתיהיותשפ"דלשנה"להמחיריםתשפ"ג.בשנה"לשנגבוהלימודשכרסכומיפירוטלהלן.5.2
הנהלתבההשנה,במהלךעתבכללהתרחשעלולההמחיריםהעלאתאלו.מסכומים10%עדשל

האגודה מבינה כי זהו תנאי הכרחי להמשך עבודת המערכת.
לחודש.1,500₪שלבסךתשלום-מלאמסלול.5.2.1
לחודש.1,250₪בסךתשלום-ימים5מסלול.5.2.2
לחודש.850₪בסךתשלום-ימים3מסלול.5.2.3

חשבון.לחיובהרשאהבאמצעותחודשלכל2ב-יהיההתשלוםמועד.5.3
ליוםעדפירעונהאתלהסדירההורהיוכלהבנק,ידיעלתכובדלאחשבוןלחיובוההרשאהבמידה.5.4

חוזה.הפרתיחשבשהדברמבליהחודש,לאותו15ה-
הצמדההפרשישבפיגורהסכוםיישאהלימודשכרע"חכלשהובתשלוםפיגורשלמקרהבכל.5.5

הסכםפיעללאגודההעומדיםהסעדיםביתרלגרועמבליוזאתלחודש3%שלבשיעורוריבית
התקשרות זה ועל פי כל דין וחוק.

עםו/אובתשלוםהפיגורעםבקשרשהוצאוהאגודההוצאותבכלההוריםיחויבולעיל,לאמורנוסף.5.6
עו"דשכ"טקבע,בהוראתחיובדחייתו/אוקבעהוראתביטולעמלתרק):לא(אךכוללגבייתו,

והוצאות משפטיות.
התשלומיםלענייןמכרעתראיהיהווזהלענייןהאגודהשלהנה"חספריכיבזאתמסכימיםההורים.5.7

ששולמו לאגודה וגובה החוב שלהם לאגודה (ככל שישנו).
שלבמקרהגםלאגודהבמלואוישולםלעילהאמורהשכרכיבזאתיובהרספק,הסרלמען.5.8

היעדרות הילד מכל סיבה שהיא, לרבות במקרים של מחלה או חופשה.
שינוישיהיהככלניצנים.בתוכניתמשתתפתלאהאגודהכיבזאתמובהר–ניצניםתוכנית.5.9

בתנאיםתעמודשהאגודהוככלניצניםלתוכניתלהצטרףדעתה,לשיקולבהתאםתחליט,והאגודה
יוחזרהצהרונים,בעלותהחינוךמשרדשלההשתתפותסכומיהאגודהאצלויתקבלולהצטרפות

סכוםבגובהסכוםימים,5למסלולאוהמלאלמסלולהרשומיםא'-ב',כיתותלילדילהורים,
ההשתתפות שהועבר ממשרד החינוך לכל תלמיד.

יחס ילדים-צוות וארוחות.6
לאחררקכ"איתווסףחלקי,תקןשלבמקרהכימובהר.1:15יהיהבצהרוןצוות–ילדיםיחס.6.1

.7לפחותיהיהלתקןמעברהילדיםשמספר
גםמלא,יוםפועלהצהרוןבהןובחופשות,שישיובימיחמהצהריםארוחתבצהרוןיקבלוהילדים.6.2

ארוחת בוקר.
תוךהנדרשהמזוןאתלספקההוריםעלבצהרון,השוההלילדמיוחדתדיאטהנדרשתבובמקרה.6.3

תיאום עם הצוות החינוכי ומנהלת החינוך.
במהלך הקייטנות בחופשות יהיו ימי שיא ויתכן ובחלק מהימים הן יכללו יציאה משטח המושב..6.4

נהלים.7
גבוההברמהאותםומצאובוהניתןהטיפולואתהצהרוןאתובדקוראוכיבזאתמצהיריםההורים.7.1

ומתאימה לצרכי הילד והם מוותרים על כל טענה של אי התאמה.
יובהרספקהסרלמעןהצהרון.פעילותסיוםמשעתיאוחרלאילדםאתלקחתמתחייביםההורים.7.2

איןהפעילותסיוםלאחרו/אוהמסגרתסגירתולאחרלעילכמפורטהפעילותלשעותמחוץכי
לאגודה ו/או לצוות החינוכי אחריות כלשהיא על הילד/ים והאחריות כולה מוטלת על ההורים.

שאינןמסיבותייגרמואשרהצהרוןבפעילותהפרעותו/אולהפסקותאחראיתתהיהלאהאגודה.7.3
להוריםעילהמשוםכזהבמקרהתהיהלאוכו'.בטחונימצבארציות,שביתותלרבותבה,תלויות
רשאיתהאגודהזה.הסכםע"פתשלוםמכלאוהלימודמשכרכספיםניכויאוכספיםהשבתלתבוע

אתלהפעילוכיצדאםולהחליטכמתואר,הפרעותו/אוהפסקותשלבמקריםדעתשיקוללהפעיל
המסגרת. האגודה שומרת את הזכות לגבות תשלום נוסף עבור מקרים אלה.



24הילדשלהיעדרותכלעלהמסגרתשלהניהוליו/אוהחינוכילצוותלהודיעמתחייביםההורים.7.4
בהזדמנותלאחראילהודיעישכזהובמקרהפתאומיתמחלהשלבמקרהלמעטמראש,שעות

הראשונה.
לטיפולהנוגעיםהשוטפיםהנושאיםבכלבמסגרתהחינוכיהצוותעםישירבקשריעמדוההורים.7.5

בילד.
הינםהמסגרתלפעילותהנוגעותהחינוכיותהקביעותשכללכךומסכימיםיודעיםההורים.7.6

העובדיםזהותלרבותהצהרון,שלהחינוכיהצוותעםבשיתוףהאגודהשלהמוחלטתבסמכותה
והנחייתם.

בהןהשעותבמשךעמםקשריצירתפרטיהחינוכילצוותלמסורההוריםעל-ההוריםעםקשר.7.7
נמצא הילד במסגרת החינוכית כדי שניתן יהיה למסור להם מידע דחוף הקשור בילד.

לשמורנועדואשרמצלמותמותקנותהצהרוןשבתחוםלהםידועכימאשריםההורים-מצלמות.7.8
שמע.ללאבלבדתמונהמקליטותהמצלמותהאגודה.רכושעללהגןוכןהילדיםשלשלומםעל

ביממה.שעות24פועלותהמצלמותהצהרון.בשטחהציבורייםהחלליםאתמצלמותהמצלמות
למנהלתהיאלמצלמותהגישהאוטומטית.נמחקיםמכןולאחרימים7כ-למשךנשמריםהצילומים

ההוריםזההסכםעלבחתימההחוק.לרשויותהצורךובמידתהמנהלהוועדליו"רהרך,הגיל
נותנים הסכמתם להצבת המצלמות כאמור לעיל.

וישלחהילדיםאתיצלםהחינוכיהצוותהפעילותבמהלךבאגודה,לנהוגבהתאם–הילדיםצילומי.7.9
שללפרסומיםלצרפםאוהצהרוןבמבנהתמונותלתלותעשויוכןההוריםלקבוצתהתמונותאת

אגודת החינוך. ההורים נותנים הסכמתם לצילום הילד ופרסום התמונות כאמור בסעיף זה.
טיפול רפואי וענייני בריאות.8

אחרמליקויאולמזוןרגישותאלרגיה,כלשהי,ממחלהסובלואינובריאהילדכימצהיריםההורים.8.1
זולת אלו המפורטים בהצהרת הבריאות המצורפת להסכם זה.

אישוריםהודעהלכלולצרףהילדלגביאחר,אורפואיחדש,מידעכלעללהודיעמתחייביםההורים.8.2
מתאימים מגורמים רפואיים המטפלים בילד.

חיסונים,בריאות,ביטוחלרבותבו,הרפואיהטיפולוכלהילדשלבריאותולשמירתהאחריות.8.3
מעקב התפתחותי, טיפולי שיניים ו/או כל טיפול נפשי מוטלת על ההורים בלבד ועל חשבונם.

במצבוחריגאומיוחדשינויכלעללהוריםידווחהחינוכיוהצוותהחינוכילצוותידווחוההורים.8.4
הבריאותי של הילד, לרבות כל שינוי במצבו הנפשי.

בפה,פצעיםעיניים,דלקתלרבות:למחלה,חשששלמקרהבכל.למסגרתחולהילדלהביאאין.8.5
שלשולים, הקאות, חום וכיו"ב יישאר הילד בביתו לשם קבלת טיפול רפואי נאות.

כןלעשותמתחייביםוהםלאוספוהוריוייקראובמסגרתשהותובמהלךיחלההילדאם.8.6
בצהרוןלשהותיכולאינוהילדהאםקביעהכיבזאתמסכימיםההורים.עיכובכלוללאבדחיפות

היא בסמכות הצוות החינוכי.
להפעילרשאיהצהרוןשלהניהוליאוהחינוכיהצוותחירוםבמקריכיבזאתמסכימיםההורים.8.7

כלמהם.אישורקבלתללאבילדדחוףטיפוללשםאחרגורםכלאואמבולנסולהזמיןדעתושיקול
יחולבאמבולנס,פינוילרבותיינתן,אםבצהרון,חולהלילדחירוםטיפולבמתןהכרוכותההוצאות

על ההורים. ההורים ישלמו את כל ההוצאות האמורות מיד עם דרישתו הראשונה של האגודה.
ילדיםבמחלותלהידבקעלולהואבצהרוןהילדשלשהותושבזמןלהםידועכימצהיריםההורים.8.8

והם משחררים בזאת את האגודה מכל אחריות בעניין זה.
תקופת ההסכם וסיומו.9

ההסכם יהיה בתוקף לשנת לימודים אחת..9.1
מהמקריםאחדבכלהמוחלטדעתהשיקוללפיסיוםלידיזההסכםלהביאזכאיתהאגודה.9.2

המפורטים להלן:



עסקיםימי7בתוךההפרהאתתקנוולאזההסכםלפיהתשלוםבתנאיעמדולאההורים.9.2.1
לאחר שקיבלו התראה בכתב לעשות כן.

כדיבושישמהותי,בענייןהילד,עלנכוניםלאפרטיםהחינוכיתלמסגרתמסרוההורים.9.2.2
להשפיע על ההתקשרות בהסכם זה.

ההפרהאתתיקנוולאזה,בהסכםמהתחייבויותיהםיותראואחתאחרמילאולאההורים.9.2.3
כן.לעשותשנדרשומיוםימים7תוך

פיזיתנפשית,בריאותית,מבחינההחינוכיתבמסגרתלשהותמתאיםכבלתינמצאהילד.9.2.4
אשרהמפעילמטעםרלוונטייםמקצועייםגורמיםעםהתייעצותלאחרהתנהגותיתאו

בחנו את המקרה.

בתוםסיוםלכדייבואזהוהסכםבכתבהודעהלהוריםתמסורהאגודהלעילמהמקריםאחדבכל
אתלסייםהאגודהרשאיתהאגודה,דעתשיקוללפיחריגים,במקריםההודעה.ממסירתיום30

מהמסגרתהילדהוצאתלמועדעדלימודשכרלאגודהישלמוההוריםמידי.באופןההסכם
החינוכית.

:ביטול ההסכם בשל ירידה במספר הילדים הצורכים את השירותים.9.3
שהיוהילדיםממספריותר,אואחדבילדשהיא,סיבהמכלהמסלולים,באחדהילדיםמספרפחת

העלאתעללהוריםלהודיעהאגודהרשאית,שנה"לתחילתשלפני01.07ביוםלמסלולרשומים
הפרתיחשבשהדברמבלידעתה,שיקוללפיההסכם,ביטולעללחילופיןאויחסיבאופןהמחיר
יום.30שלמראשבהודעההסכם,

משקפתהחינוךשירותיועלותרווחכוונותללאמנוהלתשהאגודהלהםידועכימצהיריםההורים.9.4
אףועלבמידהההסכם.תקופתכללמשךבצהרוןישהההילדכיההוריםמתחייביםכןעלזאת.

חודשלאגודהכךעללהודיעעליהםהצהרון,אתיעזובילדםכיההוריםהחליטולעיל,האמור
הבאות:ההוראותויחולוימים)30(מראש
ליוםעדבצהרוןשהייתואתהפסיקוהילד01.03ליוםעדההסכםסיוםעלההוריםהודיעו.9.4.1

הילד.עזיבתלאחרנוסףחודשועודהודיעובוהחודשעלהוריםיחויבו01.04
ההוריםיחויבו,01.04יוםלאחרבצהרוןשהההילדאו01.03יוםלאחרההוריםהודיעו.9.4.2

בתשלום עד תום תקופת ההסכם.
מסלוללשינויהתנאיםההסכם.סיוםשלבמקרההינם9.4סעיףלפיהסיוםתנאיכיבזאתמובהר.9.5

לעיל.3.4בסעיףמפורטים
יובאלימודים,שנתבאותהבשנית,הילדאתלרשוםמבקשיםוההוריםבוטלוההסכםבמידה.9.6

שלבמקרהכימובהרתנאים.ובאילוהבקשהאתלאשרהאםתקבעאשרבאגודהלדיוןהעניין
ההיעדרות.תקופתעבורגםמלאבתשלוםההוריםיחויבויום,30מ-קצרהלתקופההיעדרות

ביטוח.10
לאהאגודההאגודה.דעתלשיקולבהתאםהאגודה,אחריותלכיסויג'צדביטוחעורכתהאגודה.10.1

תהיה אחראית מעבר לסכום הביטוח הנקוב בפוליסה.
ההורים יהיו רשאים לעיין בפוליסת הביטוח אשר ערכה האגודה ולקבל העתק ממנה..10.2
לצהרוןמביאלאהילדכייוודאווכןערךיקריחפציםהילדבידיישאירושלאמתחייביםההורים.10.3

חפצים העלולים לגרום נזק לילד ו/או לילדים אחרים.

שעת חירום לרבות מגפה או מחלה מתפרצת.11
חירום,מצבבשלהעורףפיקודאוהממשלהלהוראותבהתאםסגוריהיההצהרוןבהבתקופה.11.1

הילדיובאלאהחינוך,מערכותסגירתעלמוסמכתרשותהורתהבשלואחראירועאומגפה
לצהרון והוא יישאר בהחזקת הוריו. ויחולו הוראות אלה:



בתקופההקיימותוההוצאותהמערכתשלהקבועותהעלויותשלבדיקהתערוךהאגודה.11.1.1
מתחייביםההוריםבחופשות.הפעילותלמימוןשנועדועלויותלרבותסגור,הצהרוןבה

לשאת בחלקם היחסי בעלויות אלה בהתאם לבדיקת האגודה.
תבחןסגורהיההצהרוןבההתקופהעבורהמדינהממוסדותפיצויתקבלהאגודהבאם.11.1.2

בהוצאותובהתחשבשיתקבלהפיצוילגובהבהתאםלהוריםהחזרמתןהאגודה
המיוחדות שהוציאה האגודה לקיום פעילות בתקופה בה הצהרון היה סגור.

הקבועיםמהשירותיםחלקמתןיאפשרוהמוסמךהגוףאוהממשלההנחיותבאם.11.1.3
בהסכם זה, יינתנו שירותים אלה ויגבה תשלום בהתאם לשירותים הניתנים.

מחלההתפרצותארעהו/אואדמהרעידתארעהו/אוחירוםמצבו/אומלחמהמצבויוכרזהיה.11.2
גםשתקבע,לתקופהזהלהסכםבהתאםשירותיםלתתשלאלהחליטרשאיתהאגודהמדבקת,

הוראותויחולוהמוסמכותהרשויותהנחיותלפיהחינוךמערכותאתלסגורחובהתהיהלאאם
.11.1.1סעיף

ו/אוחירוםמצבו/אומלחמהמצביוכרזבהבתקופההצהרון,אתלהפעילתמשיךוהאגודההיה.11.3
מערכותאתלסגורהנחיה(כשאיןמדבקתמחלההתפרצותארעהו/אואדמהרעידתתארע

החינוך), לא תהיה הפחתה בגובה שכ"ל, גם אם החליטו ההורים שלא להביא את הילד לצהרון.
מהרשויותשתתקבלנהלהנחיותבהתאםאוביטחונייםצרכיםעקבתחליט,והאגודהבמידה.11.4

לתשלוםבנוסףהשמירהבעלותלהשתתףההוריםידרשובצהרון,שמירהלהפעילהמוסמכות,
כן.לעשותבכתבשידרשומיוםיום14תוךהנוסףהסכוםאתישלמוההוריםהחודשי.שכ"ל

כללי.12
הסכם זה הינו ההסכם המלא והסופי והוא מבטל כל הסכם קודם בין הצדדים..12.1
החתימההמורשיםידיעלהחתוםבכתבמסמךיסודעלאלאזההסכםמתנאייתנאילשנותאין.12.2

חתימתולאחרההסכםאתלשנותרשאיתהחינוךאגודתזה,בסעיףהאמוראףעלזה.להסכם
ואף במהלך שנת הלימודים בהתאם לדרישות גופים הגבוהים ממנה.

בכללדוןהבלעדיתהסמכות-בנצרתהמשפטולביתבישראלהחלהדיןלהוראותכפוףזההסכם.12.3
מחלוקת הקשורה בו.

לפיאולהסכם,במבואהמפורטותהכתובותעפ"ילמשנהואחדצדע"ישתשלחהודעהכל.12.4
כאמוררשוםבדוארהשנילצדבכתבההודעהאתהמקבלהצדעליהשהודיעאחרתכתובת
רשוםבדוארמסירתהלאחרשעותושש)(תשעים96לייעודההגיעהכאילותיחשבזה,בסעיף

בבית הדואר.

בברכת שנת לימודים פורייה ומהנה!

ולראייה באו הצדדים על החתום:

_______________          ______________________________

האגודהההורים



נספח א' -  הצהרת הורים על מצב בריאותו  של הילד

נהללהיישוב:צהרון נהללהמוסד:
אל: הצוות החינוכי בצהרון

________________/_________________________:הילד/ההורימאת
_____________

תאריך)(עברילידהתאריךת"זמס'משפחהשםפרטישם
)לועזי(לידה

אני מצהיר בזאת כי:
לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/מבתי להשתתף בפעילות הנערכת בצהרון.□
יש לבני/לבתי מגבלה בריאותית המונעת השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנדרשת בצהרון כדלקמן:□
פעילות גופנית-
טיולים-
אחרת:פעילות-

_________________________________________________________________
המגבלה:תיאור

________________________________________________________________
מצ"ב אישור רפואי שניתן על ידי ______________ לתקופה של _______________

וכד'),ממארתמחלהאפילפסיה,נעורים,סוכרתאסטמה,(כגוןכרוניתבריאותיתמגבלהלבני/לבתייש□
כמפורט

להלן:_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

________________
כמפורטאחריםלחומריםאולתרופותלמזון,רגישותו/אואלרגיהלבני/בתייש□

להלן:______________
______________________________________________________________________

________
שללתקופה_________ידיעלשניתןמהותהאתומתארהבעיהעלהמעידרפואיאישורמצ"ב□

__________
□     מס' הטלפון לפנייה בשעת מצוקה ________________

ואופןהתרופהשםפרטלא/כן.קבוע:באופןתרופה/ותנוטל/תבני/בתי□
הטיפול:_____________________

_____________________________________________________________________
________

פרטו:___________וכד'.טיפולערכתזריקות,ערכתמשאף,הזה:הרפואיבציודנעזר/תבני/בתי□
_____________________________________________________________________

________
הילד/הבריאותלגבילשתףלישחשובנוסףמשהו□

_________________________________________
שלהבריאותבמצבשיחולוקבועיםאוזמנייםהגבלהאושינויכלעללכםלהודיעמתחייב/תאני

בני/בתי.
במקרהלבני/לבתיהנדרשתהראשונההעזרהלגביהנחיהיקבלהצהרוןשצוותלוודאאחראי/תאני

חירום בשל מצבו/ה הבריאותי.
אני מאשר/ת מתן מידע רלוונטי לצוות החינוכי בכל הקשור למצב הבריאות של בני/בתי.



חתימתההורים:__________________שמות_________תאריך:
ההורים:___________________


