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                  אריך הרשמה:_________________ת             

 
 "אפתש – חלמישן עובמ טופס הרשמה לילדים

 01.01.2018 -ההחל מ הרישום מיועד אך ורק לילדים שנולדו

 לנוהל משרד העבודה והרווחהשיבוץ למעון יתבצע בהתאם ה
 

 יש לצרף צילום ת.ז. של האם + ספח הילדים.  •
 

 

 ז / נ -________  מין _________ ה/הילדפרטי של _____  שם ______________של הילד/ה  משפחהשם 

  ____________________ תעודת זהותמס'  ____________ דהלי תאריך

 תאריך הלידה( ל)נא הקפד/י ברישום מדויק ש ____________ 2020 מברבספטהילד גיל 

 _____________   ________ן בבית __טלפו     _ ______________________________________ כתובת

 __________ בעבודהלפון ט ____________ פון ניידלט__ _ת.ז._______________ _________ שם האם

 __________ בעבודהלפון ט ____________ פון ניידל___ טת.ז._______________ _________ בשם הא

                                                        ילד ממשיך: כן / לא       

  .הצפצפה    צור    נופי הסלע האם ביצעת רישום למעון נוסף של המתנ"ס? 

 : __________18מספר ילדים עד גיל 

 הרווק    גרוש/ה     אלמן/ה     נשוי/אה  מצב משפחתי :  

 של "פעוטות בסיכון"(.  יש להגיש למנהלת המעון העתק של טופס הועדה ,דה וצוין כן)במילא    כן   סטטוס משפחות רווחה: 

 לא    כן   SMS  ?-האם אתם מאשרים קבלת הודעות ב

 לא     כן   האם אתם מאשרים קבלת הודעות בדואר אלקטרוני? 

 _____________________________________כתובת המייל: ____________________

 _____ ___שם הרופא המטפל: _________ ___ ____________ :ה/קופת חולים בה חבר הילד שם

 לשעת חירום _____________________ טלפון ___________________ בנוסף להוריםשם אחראי 

 ________________________________________________________________ה/הערות לגבי הילד

דים מצולמים בפעילויות מגוונות והתמונות משמשות לתיעוד התהליכים החינוכיים במעון במהלך השנה היל

          ולצרכי הדרכה של הצוות החינוכי.

לצרכי פרסום פעילויות המתנ"ס והמעון באתר  )סטילס+וידיאו( תמונות של ילדיכם  לפרסם במידה ונרצה

 ובטלוויזיה הקהילתית. בעיתוןהרישום,  בפייסבוק של המתנ"ס, בחוברת האינטרנט של המתנ"ס,

 א מאשר/תלאני        אני מאשר/ת          נבקש את אישורכם

 המשך מעבר לדף

 לשימוש המשרד

 רישום

 ביטוח
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 אופן התשלום
 *** נא לסמן את אופן התשלום הרצוי ***

 עבודה והרווחההייתכנו שינויים בסכומים על פי החלטת משרד 
 

 התשלום ביום ההרשמה. -₪  133דמי הרשמה ע"ס  מזומן / צ'ק]  [ 
  

 31.07.20 לתאריך₪  570מקדמה ע"ס         
    

 31.08.20 לתאריך  ₪ 35 ביטוח ע"ס   
   

 ג כרטיס אשראי______________           סו כרטיס אשראי]  [  
 

 מס' הכרטיס__________________________ תוקף______             
 

 שם בעל הכרטיס:___________________  
 

 ת.ז. בעל הכרטיס___________________      
 

 חתימת בעל הכרטיס____________________
 

 .יש להחתים טופס הוראת קבע  בבנק  ולהחזיר למתנ"סעילה במידה ואין הוראת קבע פ הוראת קבע]  [ 
  

 אם קיימת הוראת קבע אנא מלאו את הפרטים הבאים:                

 שם בעל הוראת קבע פעילה במתנ"ס____________________

  ____________ _________ מס' חשבון ________ מס' סניף בנק       
 

 :את קבעבהור /כרטיס אשראי בבתשלום 
 החודש הקרובדמי ההרשמה ייגבו בתחילת 

 המקדמה תגבה בתחילת אוגוסט
 דמי הביטוח יגבו בתחילת ספטמבר

 
 
 

 תנאי רישום:
 .למעון קבלותלנרשמים אשר לא י ידוע  לי כי דמי הרישום יוחזרו רק  •

 ידוע לי כי דמי הביטוח לא יוחזרו לאחר כניסת הילד/ה למעון. •

זה וכי  סגירת חוב אחרלאך ורק יתבצע רישום , החוב במתנ"ס ת/בעל ואניבמידה ידוע לי כי  •
 .למעוןתאריך פירעון החוב יירשם כתאריך הרישום 

והשיבוץ  עבודה והרווחהקבע על ידי משרד הנימשך עד לתאריך ש מעונות ידוע לי כי הרישום ב •
 יתבצע בסיום תקופת הרישום.

רק ע"פ מסמכים אך ויתבצעו במעון וג והשיבוץ ידוע לי כי במידה ותתקיים ועדת קבלה , הדיר •
  .בהתאם להנחיותלמשרד העבודה והרווחה שנגיש 

טווח  גיל הילדים בתוך כל כיתה במעון יכול להשתנות בהתאם להנחיות משרד : לתשומת לבכם •
שיבוץ הילדים בכיתות וקביעת צוות המחנכות בכל כיתה ייעשו אך ורק על פי שיקולים העבודה. 

 ים של המערכת.מקצועי
 

 
 .אני מאשר/ת את תנאי הרישום והם ברורים לי 

 . "אני מאשר שקראתי את פירוט מרכיבי תוכנית "סל שירותים מועשר 
 

 
 

 חתימה__________________ שם ומשפחה:_____________ מס' ת.ז._______________
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