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 כפר הרא"ה – 9201ת יולי קייטנ

עומדות בתקנים של משרד החינוך  ת הקיץייטנק  .פועלת לפי הנחיות מנכ"ל משרד החינוך של המרכז הקהילתיהקיץ  תקייטנ

  .את כל האישורים המתאימיםוקיבלו 

 .13:00עד  08:00עד ה, בין השעות  , בימים א'31.7.18ועד  1.7.18הקייטנה תפעל בין הימים 

 ים בשטח ביה"ס הרא"ל שבכפר הרא"ה, חינוך ממ"ד.ילות תתקיהפע

 קייטנה.ה לשהראשון  מהביו תחולקתכנית פעילות מפורטת  -תכנית הקייטנה 

 -על הילדים להישמע להוראות המדריכים ורכז הקייטנה, ילדים שהתנהגותם תסכן את עצמם או את חבריהם  -התנהגות בקייטנה

 .יוצאו לאלתר מהקייטנה

 -אין הרשמה חלקית  אתר ובפרסומים השונים. ההרשמה לקייטנות מתקיימת בימים ושעות על פי פרסום המתפרסם ב -ה הרשמ

 . לא ניתן לבצע הרשמה רק לחלק מימי הפעילות בקייטנה

 תי קבוצות גיל:הקייטנה תחולק לש

  כפר הרא"הקייטנת  –שכבות ד' + ה   .1

 ₪ 1450 קייטנהעלות 

 .13:00ועד  08:00בין השעות  31.7.18ועד  22.7.18שכבות א' עד ג' בין התאריכים לקייטנה יצטרפו ילדי 

 ₪ 450 –ילדי א' עד ג' עלות קייטנת ל

   ,גם אם בריאותו של הילד תקינה)ראו מטה(, חובה למלא הצהרת בריאות

 תקף ללא ההצרה חתומה. אינוהרישום 

 תנאי ביטול: 

 מלאה לא יוחזר תשלום בגין היעדרות חלקית או

ימי מחלה רצופים  6לא תזוכה בהחזר כספי אלא אם כן הוגשה בקשה בכתב ובצירוף אישור רפואי של  –היעדרות בגין מחלה 

 .adita@hefer.org.ilלמייל  הבקשה תוגש לא יאוחר מעשרה ימים לאחר סיום הקייטנה. לפחות

 דמי ביטול -₪  150ליוני יחויבו ב  15 עד לתאריךהמבטלים 

 .מיתרת התשלום %50עד יום הביטול+ו ביולי( 3)החל מ  הפעילות יחויבו בימיליוני  15 מהתאריך המבטלים

 הנחות:

 הנחה 5% –הנחת חד הורי/ת|  הנחת אח שני  5% –על ילד שני

 ט.ל.ח*

 המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתכנית הפעילות על פי הצורך.*
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  הצהרת בריאות ואישור קריאת תקנון
 טתשע" קייטנת הכפר

 09-8948929לפקס  יש לשלוח 

 מותנה בשליחת הצהרת הבריאות  רישום הילד/ה לקייטנה
 

 פרטי הילד/ה: 

 תעודת זהות שם הילד/ה שם משפחה

   

 

 משובץ לגן בוקר/ בית ספר  כתובת מלאה  מין  תאריך לידה 

    

 

 פרטי ההורים:  

 טלפון נייד ת.ז  שם האם טלפון נייד  ת.ז  האבשם 

      

 
 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  •

 מועדונית. טיפול מיוחד במסגרת הצהרון/

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

 

  הסיבה: ___________________ בית הספרבני/ בתי מלווה ע"י סייעת צמודה במסגרת . 

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

 ד. ולהיפך לגבי מצבו, התנהגותו והתנהלותו של היל קייטנהאני מאשר העברת מידע מצוות הבוקר לצוות ה 

 לשנה"ל תשע"ח וכי הם מקובלים עלי.תקנון ההרשמה ריני מאשר/ת כי קראתי את ה 

 

 ת.ז ההורה__________________________     חתימת ההורה________________________  

רגישויות או 
   רגישות לתרופות או לגורם אחר:      אלרגיות:

      
   התעלפויות או התכווצויות:      ליקוי שמיעה:

      
   ר:מגבלה או ליקוי אח      ליקוי ראייה:
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