
 הסכם השתתפות גן וגם 
 צהרון 

 
 שנערך ונחתם בתאריך:_________

 מצד אחד. -( להלן בהסכם זה ''צהרון'')                                  גן וגםבין:

 מצד שני. -לבין:__________________ ( להלן בהסכם זה ''ההורה'')   

 
 הצדדים מסכימים ומצהירים בזה כדלקמן

 
             היינו לתקופה   , ''חי צהרון לכל השנת הלימודים תשעעם הצהרון לקבלת שירותההורה מתקשר   .1

 ( להלן בהסכם זה ''שנת הלימודים'').2020 ומסתיימת בסוף חודש יוני1/9/19ב שמתחילה 
 בשנה. האחרוןש''ח על חשבון חודש הלימודים  500בסך  מקדמהבעת ההרשמה לצהרון ישלם ההורה  .2

תבוטל ההרשמה או אם הילד יעזוב את הצהרון לפני תום שנת הלימודים, לא תוחזר המקדמה והיא פיצוי במידה ו
 2020'י קיזוז משכר הלימוד ביוני 'לצהרון בגין הפסקת ההתקשרות. המקדמה תוחזר ע

 .הע"לחודש, במהלך כל שנת הלימודים תש ש''ח 1600לצהרון בסכום שכר לימוד ההורה ישלם  .3
 בכל חודש מראש ע''י המחאות שינתנו בתחילת שנה למנהלת המקום. 10 -ה עד  ישלם את שכר הלימוד ההורה .4
הצהרון . 16:30-7:30ה' בשעות -ובימי החופש בימים א' 17:00- 12:45בשעות ה' -הצהרון יפעל בימים א' .5

 הארוכים. יהיה סגור בערבי חג, בכפוף לחופשות בגנים הפרטיים, המחיר כולל את ימי החופשה
 וארוחת מנחה ובימי החופש גם ארוחת בוקר. ארוחת צהריים חמה,ארוחות :  2.הילד יקבל 6
 5ה ותעודת הסמכה בהעשרה אינסטרומנטאלית, העובדת א.הצהרון מנוהל ע''י גננת מוסמכת בעלת תעודת הור7

 ימים בשבוע ואיתה בצוות אנשי מקצוע בתחום.
 העשרה למיניהם כגון: הצגות, הפעלות, חגיגות וכו'.כולל פעילויות  בחופשים  .המחיר8
שכר ישולם ע''י ההורה  כל צד רשאי להפסיק את התקשרותו בהודעה מוקדמת של חודש מראש לצד האחר.. 9

 .)31/6/2020בעבור חודש ההודעה ומקדמת הרישום תהווה פיצוי בגין הוצאת הילד לפני תום השנה (
במחזורים של שלושה שבועות כל אחת עם צוות  תכונת קייטנה אשר תפעל .בחודשי בקיץ ינוהל הצהרון במ10

 הדרכה מנוסה, והפעולות חיצוניות הבאות אל הקייטנה ( ההרשמה תעשה בנפרד בסמוך לתום שנת הלימודים).
בין מסיבת מחלה, נסיעה לחו''ל או הילד מהצהרון  מוד ישולם במלואו גם בגין תקופה בה נעדר שכר הלי .11

 מכל סיבה אחרת.
 .הילד מבוטח בגבולות המקום בו מנוהל הצהרון ובשעות בהן יש צהרון.12
.בכל מקרה בו תושבת זמנית פעילות הצהרון מסיבות שאינן תלויות בנו: מחלה, חבלה, שירפה, אסון, ישולם 13

הצהרון, אחרים יוכלו לפרוש ותוחזר להם מקדמת  שכר הלימוד מלא ע''י המעוניינים להמשך התקשרות עם
 הרישום.

.ההורה מאשר כי ילדו כשיר ובריא לשהות בצהרון וכי אין לך מניעה מכל מין וסוג שהוא להשתתפות של ילד 14
 בפעילויות המתקיימות בצהרון.

ית. כמו כן ידוע להורה אם יחול שינוי כלשהו באמור לעיל, מתחייב ההורה להודיע על כך למנהלת הצהרון מייד.15
כי אין להביא את הילד לצהרון אם הינו חולה במחלה מדבקת או נזקק לקבל תרופות כלשהן בעת שהותו בצהרון 
(למעט המשך טיפול אנטיביוטי הנדרש יותר מפעמיים ביום, לאחר סיום המחלה). ההורה מתחייב לשיתוף פעולה 

א כל תופעה בריאותית במעוררת חשש להדבקה ( כגון: שלשול, מלא בבעיית כינים, במידה ותיווצר.  ילד הנוש
 פריחה, דלקת עיניים, פצעים וכו') ימשיך לבקר בצהרון רק באישור מרופא, המציין כי התופעה אינה מדבקת. 

עקב מחלה או כל סיבה שהיא, ועל כל מקרה של  על אי הגעת הילד לצהרוןההורה מתחייב להודיע מראש  .16
 הצהרון ע''י אדם אחר.לקיחת הילד מ

 חופשה של מנהלת הצהרון, תוחלף ע''י סייעת תוך שמירה על סדר היום ומרכיבי הפעילות.\.במקרים של מחלה17
 ילדתנו.\הח''מ קראנו, הבנו והסכמנו לכל סעיף ההסכם ומבקשים לרשום לצהרון את ילדנו .אנו18

 
 
 
 
 

                            ___________________                 ____________________ 
         חתימה               שם החותם                                                                          


