
 

 

 מרכז 'וראייטי' ירושלים  הסכם קבלת ילד/ה לגנים משולבים של

 2022-2021  פ"בשנת הלימודים תש

 
     נחתם בירושלים ביום  

 
 מרכז 'וראייטי' ירושלים   בין: 

 ( 580034981  מרכז לאומי לקידום ילדים בעלי צרכים מיוחדים )ע"ר  

 , ירושלים 17מרחוב דיסקין   

       "( המרכז)להלן: "  

 )מצד אחד(   

 
 ________________________ ______________  לבין:  

           

 שמות פרטיים ומשפחה ותעודת זהות(  –)הורי הילד/ה   

           כתובת:  

           טלפון:  

      ('ההורים')להלן ביחד ולחוד:   

 )מצד שני(   

 

)גנים בחינוך רגיל, בהם מתקיים שילוב עם ילדים   והמרכז מפעיל גני ילדים משולבים     הואיל 

 , בירושלים;17( ברח' דיסקין  "הגנים: ")להלןמגני החינוך המיוחד( 

  ילמד(, 'הילד'וההורים מבקשים שילדם, אשר פרטיו מפורטים בסעיף ב' להלן )להלן:  והואיל

 ;בשנת הלימודים הקרובה גן המופעל ע"י המרכזב

זה, הכל   והצדדים מעוניינים להסדיר את מערכת היחסים ביניהם באמצעות הסכם    והואיל

 כמפורט להלן בהרחבה בהסכם זה;

 : לפיכך הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן

 הרשמה  .א

לצורך היערכות תקינה של    ההורים מאשרים כי ידוע להם שההרשמה המוקדמת הכרחית .1

מסכימים לכל    קראו את ההסכם, הבינו אותו והם  , והםהמרכז לקראת שנת הלימודים

 תנאים הקבועים בהסכם זה.ה

  הילדים בחינוך הרגיל המתוכננים להיפתח בשנת הלימודים הקרובה הם:גני 

   .ילדים( 18 -  כשנה וארבעה חודשים  )עד   עשרה חודשים -גן כלנית  .א

 ילדים(.    22 - כ) שנתיים וחודש עדשנה וחמישה חודשים  -סביון גן  .ב

 ילדים(.   24 - כשנתיים ושמונה חודשים ) וחודשיים עדשנתיים  - ברושגן  .ג

חובה(  גנים   .ד )גני  וארז  נרקיס  ותשעה    -גפן,  חמש  עד  חודשים  ותשעה  שנתיים 

 ילדים בגן(.  30 - כחודשים )עד 

 ולפי שיקול דעת המרכז.   תיערך רק בתום תקופת הרישום בקבוצות אלהחלוקת הגילאים  



 

 

מובהר כי ייתכנו שינויים במספר הילדים ו/או בחלוקה לגילאים בין הגנים בהתאם לביקוש   .2

 רישום שיתבצע באותה שנה.ול

עד   .3 להוסיף  הזכות  את  לעצמה  שומרת  המרכז  למספר    2הנהלת  )מעבר  לקבוצה  ילדים 

 המצויין מעלה( בהתאם לשיקולים מערכתיים / מקצועיים.

הגנים   .4 ילדים  בכל  של  שילובם  צוות  יתאפשר  מיוחדיםואנשי  צרכים  דעת  עם  שיקול  לפי   ,

 . הנהלת המרכז

 ה / הילדפרטי  .ב

          :ה/ שם הילד

       ת.ז: 

       ת. לידה:  

 )רלוונטי רק לנרשמים לגני עירייה: גפן, נרקיס וארז בלבד( כן / לא   נרשם לצהרון:   

 ושעות הפעילות בגנים   תקופת הפעילות .ג

בכפוף ללוח  ו',  -, ותתקיים בימים א'1.9.21רביעי  יום  בחל  תגנים  ככלל תקופת הפעילות ב .1

   הסכם זה.ל  1ספח כנהפעילות והחופשות המצורף 

גפן, נרקיס   גנים. וה8.8.22שני יום תקופת הפעילות בגנים כלנית, סביון וברוש תסתיים ב

 .30.6.22-)לילדים שאינם רשומים לצהרון/קייטנה( יסיימו את שנת הפעילות בוארז 

 ככלל שעות הפעילות בגנים כלנית, סביון וברוש יהיו כדלקמן: .2

 . 7:30 - 16:00 -בימים ראשון עד חמישי  •

 . 7:30 - 12:45 -בימי שישי  •

בגנים   .3 הפעילות  שעות  )ככלל  ירושלים  עיריית  בשיתוף  וארזהפועלים  נרקיס  יהיו  (  גפן, 

 כדלקמן: 

 . 7:15 - 14:00 -בימים ראשון עד חמישי  •

 .  7:15 - 12:45 -בימי שישי  •

 שעות בימים בהם פועלת הקייטנה )כמפורט בסעיף ד'(. תשומת לבכם לשינוי ה

ימי הפעילות הראשונים של שנת הלימודים  במטרה להקל על קליטת הילדים בגן,  כי    יצוין  .4

בגן נוכחות  שעות  מבחינת  מדורגים  אלא    הינם  האמורות,  השעות  כל  במהלך  יפעלו  ולא 

 כפי שיימסר להורים לפני תחילת שנת הלימודים. 

בג .5 הצהריים  אחר  בשעות  מסיבות  תתקיימנה  בהם  בימים  בשנה,  פעמים  שלוש  ,  םניעד 

הצהריים ארוחת  לאחר  מיד  בגן  הפעילות  שעות  במידה    (.14:00)בשעה    תסתיימנה 

כאמור  ו הנהלת  מסיבה  מיד לאחר המסיבה.  הילדים  ישוחררו  בבוקר,  שישי  ביום  תערך 

 שעות מראש.  48הגנים תודיע על סיום הפעילות כאמור לכל הפחות 

ש, יסתיימו הלימודים בגן בשעה  שבועות מרא  3-תינתן ככמו כן, פעם בשנה, על פי הודעה ש .6

וזאת    12:00 צהרון  יתקיים  עובדי  ולא  של  בפעילות  להשתלב  הגנים  לצוות  לאפשר  כדי 

 מרכז וראייטי ירושלים. 



 

 

לשבוע   .7 אחת  למיניהן  )חוגים(  העשרה  פעילויות  תערכנה  הגנים  פעילות  במסגרת  כי  יצוין, 

יותר,   הפעילות,  ו/או  שעות  המרבתוך  של  דעתם  שיקול  פי  הגנים  על  הנהלת  ו/או  כז 

 ילדים. ה ובהתאם לגילאי 

שינויים עשויים להתרחש והמרכז יעשה מאמץ להודיע על כל שינוי בתקופת הפעילות ו/או   .8

 שעות הפעילות מראש בהקדם האפשרי. 

 לגנים גפן, נרקיס וארז  -תקופת הפעילות ושעות הפעילות בצהרון ובקייטנות  .ד

תק  .1 שבמהלך  ובקייטנות  בצהרון  ובתשלום  ההשתתפות  בהרשמה  מותנית  הפעילות  ופת 

 כמפורט בהסכם זה. 

תקופת הפעילות: הצהרון פועל בכל תקופת הפעילות של הגנים וכן בימים בהם מתקיימות   .2

כנספח   המצורף  החופשות  בלוח  כמפורט  יולי(,  חודש  )כולל  ליום  1קייטנות  עד  דהיינו   ,

8.8.22 . 

 שעות פעילות: .3

 . 16:00 -תום הפעילות )בגן או בקייטנה( ועד השעה בימים ראשון עד חמישי מ -צהרון  •

אוגוסט(    • ובחודש  השנה  )במהלך  הקייטנה  חמישי    -בימי  עד  ראשון  עד   7:30בימים 

 . 12:45עד   7:30. וביום שישי 14:00

ז. • בימים   -(  3.3קייטנה בחודש יולי )בכפוף להרשמה ותשלום נפרדים כמפורט בסעיף 

 .12:45עד  7:30וביום שישי  , 13:00עד   7:30ראשון עד חמישי 

 הפעלת הגנים כגנים משולבים .ה

הגנים הם גנים משולבים   כי בהתאם למדיניות המרכז, הובהר להםש ההורים מאשרים בזאת 

צרכים מיוחדים, וכי אין ולא תהיה להם כל טענה ו/או   עםשיופעלו תוך שילובם של ילדים 

צרכים מיוחדים   עם ו/או אנשי צוות יםהתנגדות, מכל סוג ומין שהם, לשילובם כאמור של ילד 

 בפעילות הגן. 

 מחלות  .ו

חום, דלקות עיניים,  במקרה של  חולה, לרבות    ה/ילד  ןלג  להביאההורים מתחייבים שלא   .1

 בעיות מעיים, מחלות ילדים, פריחה, שלשולים ו/או כל מחלה אחרת.  

 ל. שעות ללא הסימנים המתוארים לעי 24הילד/ה ת/ישוב לגן רק לאחר שחלפו   

בשל מחלה העולה על שלושה ימים, מתחייבים ההורים    ןבמקרה של היעדרות הילד מהג .2

 הילד לגן. , כתנאי להשבת להמציא אישור רפואי ביחס למצב בריאותו של הילד

במקרה שהתברר שהילד חולה ו/או חש ברע בזמן שהותו בגן, מתחייבים ההורים לדאוג   .3

 . ו/או מי מטעמם  כז ו/או הגניםעם קבלת הודעה מאת המרמיד  להוצאתו מהגן 

 יינתנו תרופות לילדים.  לאבמסגרת הגנים,  .4

, באופן העלול לסכן את בריאות הילד ו/או בריאותם של  זה  ובהוראות סעיף    ה אי עמיד .5

את    מיידי באופן    אי, תקנה למרכז את הזכות להפסיק את ההסכם ולהוצ ןהילדים בג יתר  

.  הילד ממסגרת הגנים, וזאת אף במהלך שנת הלימודים וללא זכאות ההורים להחזר כספי



 

 

הם מוותרים באופן מוחלט על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה  ההורים מאשרים עוד כי  

   כלפי המרכז ו/או הגנים ו/או מי מטעמם בקשר לכך.

כי הפרטים המופיעים בטופס הצהרה ע .6 ל מצב בריאות הילד המצורף  ההורים מצהירים 

נכונים ויהיו נכונים ליום תחילת שנת הלימודים. ההורים מתחייבים לעדכן את    2כנספח  

 המרכז בגין כל שינוי שיחול, ככל שיחול, בתוכן הצהרתם זו, מיד עם היוודע דבר השינוי.  

 תשלומים  .ז

 התשלומים המפורטים להלן:  לשלם למרכז את ההורים מתחייבים  

בסך  הרשמ  דמי .1 פעמיים  חד  שנתיים  ילד ₪    250ה  כל  בגין  ההרשמה  בעת  ישולמו 

לרישום   כתנאי  הקודמת,  הלימודים  בשנת  לגנים  רשום  היו  שלא  )דמי נרשם 

   מקרה(.שום  ההרשמה לא יוחזרו ב

בגין   בעת ההרשמה)מתוך התשלום הראשון(, ישולמו    ₪  1,000התחייבות בסך    דמי .2

 כל ילד נרשם.

בי • על  יוחזרו דמי    -  1.3.20טול ההרשמה שנמסרה עד לתאריך  במקרה של הודעה 

 ₪.   1,000ההתחייבות במלואם, דהיינו סך של 

מתאריך   • שנמסרה  ההרשמה  ביטול  על  הודעה  של    -  31.4.20ועד    2.3.20במקרה 

 ₪.   500תוחזר מחצית מדמי התחייבות, דהיינו סך של   

 דמי התחייבות זה. לא יוחזר תשלום   -  1.5.20במקרה של ביטול ההרשמה לאחר  •

  :שנתי המחולק לתשלומים כמפורט להלן ה לימודהשכר  .3

 .  ₪ לחודש 0,802 של סךב   תשלומים 12  - לגן כלנית   •

 ₪ לחודש.  2,700בסך של    תשלומים 12  -לגן סביון   •

 . ₪ לחודש 2,650 של סךב   תשלומים 12  -ן ברוש  לג •

 רז: גפן, נרקיס וא  -לילדי גנים בשיתוף עיריית ירושלים  •

לצהרון   (1 ב  12  -לנרשמים  לחו  1,350של  סך  תשלומים  תשלום  ₪  )כולל  דש 

ימי   מנחה,  וארוחת  צהריים  ארוחת  צהרון,  פעילות  בוקר,  ארוחת  בעבור 

וכח אדם מורחב כמפורט בדף ההסבר המצורף   קייטנות בתקופת הפעילות 

  (. 3כנספח 

לצהרון   (2 נרשם  שלא  בסך    12  -למי  כולל  350תשלומים  )הסכום  גם    ש"ח 

 תשלום עבור ארוחת בוקר בימי הפעילות(. 

נפרדת(   (3 בהרשמה  )כרוך  יולי  חודש  לקייטנת  שתתקיים    -לנרשמים  ככל 

של   סך  על  זה  בחודש  הלימוד  שכר  יעמוד  יולי  בחודש  ש"ח.    1,200קייטנה 

ב הצהרון.  עבור  המשולם  לסכום  מתווסף  זה  תופעל  סכום  הקייטנה  אם 

מסכום זה התשלום אשר יבוצע ישירות  בשיתוף עם עיריית ירושלים, יופחת  

   לעירייה.

)כולל סכום דמי ההתחייבות כאמור לעיל(, התשלום הראשון ישולם במועד ההרשמה   .4

 שתוקם   הוראת קבעאמצעות  ישולמו בייעשו ביום העשירי בכל חודש ותשלומים  ה  יתר



 

 

החוזה   חתימת  ב)דהיינו  במועד  תחל  הקבע  אחרת 10.10.21  -הוראת  בדרך  או   ,)

 .  אושר על ידי הנהלת המרכז לפי שיקול דעתהשת

המדד,  .5 עליית  של  במקרה  זה.  הסכם  על  החתימה  למועד  מעודכן  הלימוד  שכר 

ייערך  אחרות  מיוחדות  הוצאות  ו/או  המזון  עלויות  ו/או  השכר  בעלויות  התייקרות 

לאחר מתן הודעה ם  מיי  30, וייכנס לתוקף תוך  תחשיב מחודש שיובא לידיעת ההורים

כאמור,   בעניין  הלימוד  שכר  עדכון  אפשרות  מאשרים  ההורים  כי  מובהר  זה. 

 .  ומתחייבים לפעול בהתאם, לרבות עדכון הוראת הקבע במידת הצורך

הילד מהג .6 נעדר  בה  בגין תקופה  אף  ישולם  זה  בסעיף  הלימוד כאמור  ן בתקופת שכר 

נובעת מסגירת הגנים עאסיבה שהי  הפעילות, מכל ידי , למעט אם סיבת ההיעדרות  ל 

   הבלעדי(. והמרכז )לפי שיקול דעת 

ל .7 נובעת   12-שכר הלימוד הוא שנתי כאמור והחלוקה שלו  תשלומים חודשיים שווים 

משיקולי נוחות תפעולית בלבד. תשומת לבכם לכך שמתבצע תשלום חודשי ללא קשר 

 למשך הפעילות באותו חודש.

 פיגור בתשלום .ח

 ביצוע תשלום על פי הסכם זה.  בפועל של תשלום יהוו  ןפירעו מובהר כי רק  .1

הריבית   .2 בשיעור  פיגורים  ריבית  יישא  במועדו  ישולם  לא  אשר  חודשי  תשלום  כל 

המקסימלית שתגבה בבנק הפועלים בגין הלוואות שקליות, החל מהמועד בו צריך היה 

 ועד ליום תשלומו בפועל.   ,האמור  תשלוםה  להיות משולם

יתווספו   .3 כאמור  לריבית  בשל  כל  לתשלום  בנוסף  למרכז  שנגרמו  ביצוע  העלויות  אי 

, הוצאות משפט שכר טרחת עורכי  , לרבות דמי טיפול בנקאייםתשלום וגבייתו מחדש

 .  דין

לנכון,  .4 שימצא  דרך  בכל  מההורים  לו  המגיע  תשלום  כל  לגבות  רשאי  יהיה  המרכז 

 בהתאם לשיקול דעתו. 

ום יותר מפעמיים, או יהיה עיכוב בתשל פעמים ברציפות,    3במקרה בו יוחזר תשלום   .5

יהא המרכז רשאי להודיע להורים על הוצאת הילד ממסגרת הגנים, וזאת אף במהלך 

 ימים בלבד.    7שנת הלימודים, בהודעה מוקדמת של 

 .4כנספח   מצורפת התחייבות על תשלומי הורים .6

 הוצאת ילד מהגנים במהלך תקופת הפעילות .ט

 חודש ניסיון:   .1

יום   • עד  קרי  הלימודים,  לשנת  כי החודש הראשון  ומסכימים,  ההורים מצהירים 

)להלן:  30.9.21 הגנים  במסגרת  הילד  של  הסתגלות  ותקופת  נסיון  חודש  יהא   ,

ניסיון"(.   שיקול  "חודש  פי  על  להחליט,  רשאים  יהיו  הגנים  הנהלת  ו/או  המרכז 

נים. במקרה כזה  דעתם המלא והבלעדי, כי ילד מסוים אינו מתאים למסגרת הג

רשאים המרכז ו/או הנהלת הגנים להפסיק את ההתקשרות בין הצדדים לפי    יהיו



 

 

זה עבור  ,  הסכם  ורק  אך  לימוד  שכר  כאמור  במקרה  לשלם  יחויבו  וההורים 

 החודש הראשון.  

להוציא  להפסיק את ההסכם והיה ובמהלך חודש הניסיון יהיו ההורים מעוניינים   •

מהג  ילדם  באפשרותןאת  יהא  תשלום  ,  תמורת  כן  לעשות  חודש  מלא  ם  בגין 

 .  ימים  7, ובהודעה מראש של הפעילות הראשון בלבד

והורים מעוניינים   .2 והיה  ילדם מהגן במהלך תקופת את  להוציא  להפסיק את ההסכם 

הניסיון(  הפעילות חודש  להודיע  )לאחר  ההורים  מתחייבים  כך  ,  הגנים על  להנהלת 

 . יום  45 -בהודעה מוקדמת שלא תפחת מ

, בהתאם ילדם מהגן במהלך תקופת הפעילותבכל מקרה בו יודיעו ההורים על הוצאת   .3

 ז לעיל, יהיה עליהם לשלם את שכר הלימוד למרכז כמפורט בסעיף    2טלהוראות סעיף  

 לעיל, על פי התנאים שלהלן: 

 בין התאריכים  נמסרה הודעה על הפסקת ההסכם והוצאת ילד מהגן בתקופה ש •

הילד    -  1.10.21  -  30.4.22 הוצאת  ליום  עד  הלימוד  שכר  את  לשלם  עליהם  יהא 

לעיל(  מהגן  כאמור  המוקדמת  ההודעה  תקופת  וו,  )כולל  החלק  תשלום  בנוסף, 

 .. סי עבור חודש אוגוסטהיח

 בין התאריכיםנמסרה הודעה על הפסקת ההסכם והוצאת ילד מהגן בתקופה ש •

יישאו ההורים בשכר הלימוד השנתי במלואו, קרי שכר הלימוד   -  1.5.22  – 7.8.22 

 . על פי הסכם זה ששולם על ידם למשך כל תקופת הפעילות של הגנים

הגנים   .4 הנהלת  ו/או  והמרכז  הגניםבמה   וחליטי היה  של  הפעילות  תקופת  ולאחר   ,לך 

, רשאים וזאת מכל סיבה שהיא  -  חודש הניסיון, כי ילד אינו מתאים למסגרת הגנים

המרכז ו/או הנהלת הגנים להפסיק את ההתקשרות בין הצדדים לפי הסכם זה על פי  

. במקרה ימים  45בהודעה מוקדמת של    , וזאת שיקול דעתם וללא צורך לנמק החלטתם

ה  של הפסקת  ידרשו  לא  הלימודלשאת בתשלום  הורים  התקשרות כאמור    החל  שכר 

מהגןממועד   הילד  ההתקשרותבפועל    הוצאת  תקופת  לתום  באמצעות   ועד  )לרבות 

הקבע( הוראת  ו/או  ביטול  נוסף  כסף  סכום  לקבלת  זכאות  תהיה  שלהורים  ומבלי   ,

ו תביעה, מכל פיצוי כלשהו. במקרה זה מוותרים ההורים על כל טענה ו/או דרישה ו/א

   סוג ומין שהם, כלפי המרכז ו/או מי מטעמו בעניין זה.

 ביטוחים  .י

ההורים ו/או הילדים מוותרים בזאת מראש על כל    .המרכז מבטח את הגנים בביטוח צד ג'

טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נוספת כלפי המרכז ו/או מי מטעמו ביחס לביטוחים הנדרשים 

 לצורך קיומו של הסכם זה. 

 

  

 שיקול דעת בהפעלת הגנים  .יא

הבלעדית  .1 האחראית  תהיה  המרכז  הנהלת  לעיל,  זה  בהסכם  מהאמור  לגרוע  מבלי 

 לקבלת החלטות בכל הקשור להפעלת הגנים ולנושאים חינוכיים ואחרים.  



 

 

)להלן:   .2 וכיוצ"ב  תיקון  תוספת  שינוי,  שיפוץ,  כל  כי  בזה  אשר "השינויים"מובהר   )

)ככל שייערכו( בגנים לפי בקשתם ובמימונם של ההורים לא יקנה להורים כל   ייערכו 

   זכות מכל סוג שהוא בגנים ו/או בשינויים. 

 כללי  .יב

ההורים מצהירים ומתחייבים כי לא תהא להם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי   .1

בבניין   אחרים  לחלקים  מהם  חלק  או  הגנים  של  העברות  יבצע  והמרכז  היה  המרכז 

 במסגרתו מצויים הגנים.  

הנובעים   .2 אילוצים  של  במקרה  הגנים  הפעלת  לאי  אחראי  יהיה  לא  מסיבות  המרכז 

המרכז  בשליטת  זמנית כגון  )  שאינן  סגירה  המחייב  בטחוני  מצב  או  מלחמה  שלג, 

לכךוכיוצ"ב( בקשר  דרישה  ו/או  טענה  כל  על  מוותרים  וההורים  ספק,   .,  הסר  למען 

   גן בגין תקופות אלו.ההורים לא יהיו זכאי להחזר תשלומים ששילמו עבור ה

לשעה   .3 עד  המרכז  את  יעדכן  באותו    8:30ההורה  לגן  הילד  הגעת  אי  של  מקרה  בכל 

 היום.  

בבוקר.   8:30ההורים מתבקשים להשתדל להביא את הילד לגנים לא יאוחר מהשעה   .4

לאס  מתחייבים  הילדההורים  את  תום  וף  הפעילות.  עד  על   שעות  חלה  לא  כי  מובהר 

 לפי הילד ו/או הוריו בכל הנוגע להבאת הילד לגן ו/או החזרתו. הגנים אחריות כלשהי כ

 פעמים  3  -מובהר, כי היה וההורים יאחרו באיסוף הילד בתום יום הלימודים יותר מ  .5

 60, יהא רשאי המרכז להטיל על ההורים קנס בסכום  )הן בתיאום והן שלא בתיאום(

כן יהא רשאי להפסיק את שקלים חדשים( בגין כל איחור כאמור ושישים  ₪ )במילים:  

פעילות הילד בגנים ולהורים לא תהא כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי המרכז 

 בעניין זה.  

פגיעה  .6 ו/או  פציעה  של  במקרה  כי  בזאת  ההורים  מאשרים  זה  הסכם  על  בחתימתם 

ו/או   ההורים(  חשבון  )על  להסיע  המרכז  ו/או  הגנים  צוות  רשאי  הילד  של  כלשהי 

אמבו ו/או  להזמין  רפואי  ייעוץ  ו/או  ראשונה  עזרה  לקבלת  ההורים(  חשבון  )על  לנס 

רפואי דרישתו  טיפול  עם  מיד  לכך  בקשר  הוצאותיו  בגין  המרכז  את  ישפו  וההורים   ,

 ההורים מוותרים על כל טענה ו/או דרישה כלפי המרכז בקשר לכך.   .הראשונה

זאת במפורש בשולי    יציין   זהלהעניק למרכז אישור כאמור בסעיף    ים המתנגד  ים הור

 הסכם זה והמרכז יפעל במקרי חירום כאמור בהתאם להוראות כל דין.  

ידוע להורים כי המרכז לא מתחייב לספק להם מקומות חניה בחניון המרכז או בכל  .7

פנוי,  מקום  בסיס  על  היא  הילד  של  ואיסופו  הבאתו  לצורך  החניה  וכי  אחר,  מקום 

 .  ונתונה לשיקול דעתו הבלעדי של המרכז

ללא  .8 לאחר  התחייבויותיהם  ו/או  זכויותיהם  את  להמחות  רשאים  אינם  ההורים 

התחייבויותיו   ו/או  זכויותיו  את  ולהסב  להמחות  רשאי  המרכז  המרכז.  הסכמת 

 בהסכם.

שעות   72כל הודעה שתישלח מצד אחד למשנהו תיראה כאילו הגיעה לתעודתה בתוך   .9

 ממועד השליחה בדואר רשום. 



 

 

 כימים לאמור בהסכם זה, וחותמים עליו מרצונם החופשי.  ההורים מבינים ומס .10

 

 

 

   בשנה   _________בחודש    ____  ולראיה באנו על החתום בירושלים היום 

 

 ____________________    _____________________ 

 המרכז                    ההורים  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2נספח 

 ל תלמיד בגן ילדים טופס הצהרה על מצב הבריאות ש

 

 מרכז וראייטי ירושלים : הגננת, מנהלת הגן: אל

 : הורי התלמיד/ה: ____________    _____________    ______________  מאת



 

 

שם משפחה                    מס' ת"ז                                      שם פרטי          

 פל: ____________  טלפון: ___________ קופ"ח: __________  רופא מט   ____גיל: 

 

 אני מצהיר/ה כי )סמן בעיגול את האפשרות המתאימה(: 

 לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בפעילות הנערכת בגן ומטעמו.   .1

         בני/בתי סובל/ת מ:    .2

         תיאור המגבלה:         

              

        ורף אישור רפואי שניתן על ידי:  מצ       

           לתקופה:     

יש לבני/לבתי מגבלות בריאותיות המונעות השתתפות מלאה/חלקית בפעילות הנערכת בגן   .3

 ומטעמו, כדלקמן: 

 פעילות גופנית  – 

 טיולים  – 

          פעילות אחרת: – 

 

 ה, סוכרת נעורים, אפילפסיה וכד'(.יש לבני/לבתי מגבלה בריאותית כרונית )כגון אסטמ .4

        מצורף אישור רפואי שניתן על ידי:   

           לתקופה:  

 שם, כתובת ומספר טלפון לפנייה בשעת מצוקה בגין המגבלה הבריאותית:   

             

 כן  /  לא  . האם ישנה לבנך/בתך רגישות למזון / תרופות / אחר ? 5

          אם כן, פרט/י: 

            

 כן  /  לא   . האם בנך/בתך מקבל/ת תרופות כלשהן ?  6

           אם כן, פרט/י: 

       ___________        ___________        ___________        ___________ 

 עוקב מינון                      שעות מתן               תאריך עדכון              רופא ש             

 

 

 

 

 

 . מצורף אישור מתן תרופה באופן קבוע ע"י צוות הגן:  כן  /  לא 7

    . אנו, ההורים, נותנים בזה את הסכמתנו להגשת עזרה ראשונה לבני/בתי, בהתאם לנדרש8

 במצבי חירום.     

 ו  מנהלת הגן על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחול ול אני מתחייב/ת להודיע לגננת .9



 

 

 במצב הבריאות של בני/בתי.    

 

 

 _________________         ___________________          ______________ 

 תאריך                                שם ההורים                            חתימת ההורים   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4נספח 

 פ"בתשלומי הורים שנת לימודים תש

 

 



 

 

  ,הילד/ה _________________  הורי   אנו הח"מ, _________________ 

 מצהירים כדלקמן: 

 

עפ"י   המוסכמים,  החודשיים,  התשלומים  את  ירושלים  וראייטי  מרכז  לגני  לשלם  מתחייבים  אנו 

 החוזה שבינינו ושעליהם חתמנו בעת הרישום. 

 

 ידוע לנו ומקובל עלינו כי: 

 

 . נומים שאושרו בכתב על ידהוראת הקבע תופעל רק לגבי הסכו  •

 

אלא   • הלימודים,  שנת  במשך  ההורים  מן  הגן  ע"י  סכום  כל  יגבה  לא  אלו  לתשלומים  פרט 

 לכך מראש.  נואישור  ויתקבל במידה 

 

 ______________________    ______________________ 

 יתעדית קופרמן, מנכ"ל            חתימת ההורים          

 

 

 

 תאריך: ____________ 

 

 

 

 

 

 

 

   5 נספח

 אישור יציאה מגני הילדים 

 

     ת.ז:          שם: אני החתום מטה,



 

 

      ת.ז:       : שם, מאשר/ת יציאת בני / בתי

פ"א, לאחר שתינתן על  שנת הלימודים תש   לאורךמחוץ למתחם גני וראייטי  שמתקיימות  לפעילויות  

 גני הילדים. טעם  הודעה מראש מכך 

__________________ _____________________________________ 

 :במקום המתאים  x-נא לסמן ב

כשיר/ה מבחינה בריאותית ויכול/ה להשתתף בפעילויות הנ"ל    בתי    /  מיטב ידיעתי בני  על פי  ____

 . במצבו/ה הבריאותי לאחרונה שינוי שוםולא חל 

מצורף אישור   .  פעילויות הנ"ליש לבני / בתי  מגבלות בריאותיות שאינן מונעות השתתפות ב  ____

 רפואי לכך.

____    / המגבילות  בריאותיות  מגבלות  בתי   / הנ"להלבני  בפעילויות  השתתפותו/ה  את     .מונעות 

 מצורף אישור רפואי לכך. 

 

 הערות:_________________________________________________________ 

 

____________________________________________ __________________ 

 

 

 חתימה _______________________      ____________________ הורה:שם 

 

 

 

 

 

 
 תאריך __________________ 

 
 

 לכבוד       לכבוד 
 מרכז וראייטי ירושלים )ע"ר(    "וראייטי" ישראל )ע"ר( 

 17רח' דיסקין     , שיכון דן3רח' תבואות הארץ 
 96440  ירושלים     69546תל אביב  



 

 

 
 
 

 שלום רב, 
 

 כתב הסכמה וויתורהנדון: 
 

 אנו הח"מ ________________, ת.ז. ________________ 

 ת.ז. _________________   , ________________ -ו   

 "(  ____________________ ת.ז.   ,___________________ הילד/ה  של  "(,  הילדהוריו 

או פרטינו ו/או הקלטותיו ו/או יצירתו ו/או פרטיו של  מסכימים בזה, כי תמונתו ו/או הקלטותינו ו/ 

)להלן:   )ע"ר(  ירושלים  וראייטי  מרכז  ו/או  )ע"ר(  ישראל  "וראייטי"  תמיכת  פרטי  וכן  הילד, 

אלקטרונית  וראייטי" עיתונות  אינטרנט,  בטלוויזיה,  לרבות  התקשורת  באמצעי  תפורסם  בילד,   )"

 כדומה. אחרת, עיתונות כתובה, מודעות, שלטי חוצות ו

 
הובהר לנו ואנו מסכימים, כי פרסומים כאמור ייעשו לפי בחירתכם וללא הגבלה, מבלי שאנו ו/או  
במקרים   לרבות  שהם,  סוג  ו/או  מין  מכל  לתמורה  שלישי  צד  מכל  ו/או  מכם  זכאים  נהיה  הילד 

 מכם. שיצירה של הילד, צילום, העתק, שכפול וכל שינוי שלה יימכרו על ידכם ו/או על ידי מי מטע
 

בעניין הפרסומים   וכלפי מי מטעמכם  ו/או תביעה כלפיכם  ו/או דרישה  כל טענה  על  מוותרים  אנו 
 כאמור. 

 
 למען הסר ספק יובהר כי כל האמור לעיל מתייחס גם לאירועי וראייטי בהם ניטול חלק.

 
 

 נחתם ב   __________________, מרצוננו הטוב והחופשי 
 עיר/יישוב    

 
 __________ ביום  _________

 
 

 שם הילד: _______________ 
 

 
 

 ___________________   ___________________ 
 חתימת האב     חתימת האם 

 
 

 ___________________   ___________________ 
 

 
 


