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 2019-2018 תש"פ לשנת הלימודים תלמוד תורהתקנון 

 ל כפר הרא"ה"בי"ס הרא

 

 מיקום ומועדי פעילות:

 . 30.6.20ועד ליום  1.09.19החל מיום  פעילות תלמוד תורה בביה"ס הרא"להמרכז הקהילתי יפעיל את  .א

 .ימונה מנהל בפועל ולפעילותמורים אשר גוייס והוכשר ע"י ביה"ס הרא"ל, ופעל על ידי צוות ת הפעילות .ב

 , 16:00משעת סיום הלימודים ועד השעה  הינןשעות פעילות   .שני , שלישי ורביעיבימים  הפעילות תתקיים .ג

 בימי הפעילות של ביה"ס. 

 לא תתקיים פעילות בימי החופשה.  .ד

 .ובשיתוף ועד הורי בית הספר מנהלת בית הספר הרא"לשל  פיקוח מקצועיהינה ב תלמוד התורהפעילות  .ה

 ₪  250תלמוד תורה לימוד המורכב מתשלום עבור בלבד, ₪  445הינו ע"ס פעילות תלמוד תורה התשלום עבור  .ו

 עבור ההזנה. ₪  195ועוד תשלום של 

. ההורים יעודכן בהתאםההזנה  ועבורבקיימת אפשרות שמחיר ההזנה יתייקר במהלך השנה והתשלום ידוע לי כי  .ז

 יום מראש. 30יקבלו הודעה על כך 

 

 מחירים ותשלומים:

 הזנה.עבור ₪  195+  לחודש₪   250הינו  עד ו' א'  לכיתות פעילות תלמוד תורה התשלום עבור  .א

 ,  2020ועד יוני  2019ספטמבר תשלומים לחודשים   10 -יבוצע מראש בשנת פעילות התשלום עבור סך  .ב

  ירוט בסעיף הבא.על פי הפ – המחאות שיינתנו במועד ההרשמה 10באמצעות כרטיס אשראי או 

 

 חלוקת התשלומים תהיה כמפורט: 

 בשל חופשה ו/או מחלה ו/או כל מהפעילותיפרע גם בגין ימים בהם נעדר הילד  הפעילותשכר  .א

 סיבה אחרת. 

 במקרה של המחאה שחזרה ההורה יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהחזרתה, כולל ריבית והצמדה. .ב

 .פעילותלום כלשהו תגרור הפסקה מיידית של השתתפות הילד במובהר למען הסר ספק, כי אי עמידה בתש  .ג

 אין אפשרות לרישום חלקי.  .ד
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 חופשות:

 פעילות תלמוד תורה לא תפעל בימי החופש ממסגרות בית הספר בהתאם ללוח החופשות. .א

 

 איסוף בתום יום פעילות:

מטעמם, שפרטיו יימסרו מראש לצוות    ה איסוף הילדים בתום יום הפעילות ייעשה על ידי ההורים או ע"י מורש .א

 לצורך זיהויו. ההוראה

 לחלופין במידה וההורים מאשרים שיחרור באופן עצמאי לבית, יש לחתום על טופס נלווה. .ב

  

 הצהרת בריאות:

א. ההורים מצהירים בזה על בריאותו של הילד וכי אין שום מניעה או מגבלה רפואית/התנהגותית העשויים למנוע את 

ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות, בהתאם לכללי ההתנהגות וסדר היום של המסגרת  פעילותתתפותו בהש

 החינוכית. 

 ילדםעל בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת  להםלא ידוע  ב. ההורים מצהירים כי

  ו/או טיפול מיוחד במסגרת. והמחייבת התייחסות

 .במסגרת הפעילותה. על פי הוראות חוזר מנכ"ל חל איסור לתת תרופות לילדים 
 
 

 

 
 

 

 

 הזנה:

ובעלת  ע"י משרד הבריאות  תנג המאושרקייטריחברת ע"י  תסופקש חמה ארוחת צהריים בשרית תכוללפעילות הא. 

 .תעודת כשרות

 וייבו עבור דמי הזנה.ו להביא אוכל מהבית, ולא יחילדים בעלי רגישויות מיוחדות יצטרכ .ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במידה ויש בעיה הדורשת התייחסות מיוחדת על ההורים לבדוק מול המרכז הקהילתי התאמת מסגרת 
 .הפעילות
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 ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים:

או למזכירות  למנהלת השלוחהתינתן על ידי ההורים  פעילותהודעה בדבר כוונה להפסיק השתתפות ילדים ב .א

 הקהילתי, בכתב. המרכז

 שבוע ימים. –זמן התראה מינימאלי להודעת ביטול  .ב

 החזר עבור חודש חלקי. ןוקב, ובכל מקרה לא יינתההחזר יינתן החל מהחודש הע .ג

 ₪. 250דמי הביטול יהיו בשיעור של חודש פעילות, דהיינו  .ד

 

 

 ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת המרכז הקהילתי: 

 

 בריאותיות, אמה. סיבותמסיבות של אי הת בפעילותא. המרכז הקהילתי יהיה רשאי להפסיק פעילותו של ילד 

 .ם ועידכונם לגביי מצב ילדםצעד זה ייעשה תוך שיתוף ההורי .יות או אחרותהתנהגות    

           בתשלומי ההורים, בכל מקרה של אי עמידה פעילותילד בב. המרכז הקהילתי יהיה רשאי להפסיק פעילותו של 

 לתקנון זה. בהתאם

 ננסה למצוא הסדר מוסכם ת הורים מהמינימום הנדרש תתקיים אסיפפעילות .  במקרה של ירידת מספר הילדים בג

  .תלמוד תורהכדי למנוע את סגירת ה
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 "פהצהרת בריאות ואישור קריאת תקנון תש
    kids@hefer.org.ilיש לשלוח למייל: 

 מותנה בשליחת הצהרת הבריאות / מועדונית רישום הילד לצהרון
 פרטי הילד/ה: 

 תעודת זהות שם הילד/ה שם משפחה

   

 

 משובץ לגן בוקר  כתובת מלאה  מין  תאריך לידה 

    

 

 פרטי ההורים:  

 טלפון נייד ת.ז  שם האם טלפון נייד  ת.ז  שם האב

      

 
 טלפון חרום של אחראי נוסף   כתובת מייל   מין   טלפון בבית 

    

 הצהרת בריאות:

לא ידוע לי על בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני/בתי והמחייבת  •

 התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת הצהרון. 

לבני/ בתי מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת, המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת  •

 הצהרון. 

  ___________________ :בני/ בתי מלווה ע"י סייעת צמודה במסגרת הגן. הסיבה 

  . הנני מתחייב להודיע למרכז הקהילתי מידית על כל שינוי במצב הבריאותי של בני/בתי 

  אני מאשר העברת מידע מצוות הבוקר לצוות הצהרון ולהיפך לגבי מצבו, התנהגותו

 והתנהלותו של הילד. 

 וכי הם מקובלים עלי."פ לשנה"ל תשתקנון ההרשמה י קראתי את הריני מאשר/ת כ 

 

 ת.ז ההורה__________________________     חתימת ההורה________________________  

   אחר:  רגישות לתרופות או לגורם        אלרגיות:רגישויות או   רגיש

   התעלפויות או התכווצויות:      שמיעה:  ליקוי        ליקוי       

   מגבלה או ליקוי אחר:      ראייה:  ליקוי           ליקוי       

mailto:kids@hefer.org.il

