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 תאריך: ______________

 ג"תשפשנת  - יוח"א בגני לתכנית הזנהטופס הרשמה 
 סביון     חרוב   שקנאי    רקפת    סנונית   יריסא 

 ראש המשפחהפרטי 
 __________________ :פרטי של ההורהשם _ __________________ :של ההורה משפחהשם 

 כתובת: _____________________________________  ת.ז. ______________________

 כן/לא  SMSמאשר קבלת   __________________    טלפון נייד: 

 כן/לא  מאשר קבלת דוא"ל  __   _________________________________דוא"ל: 

 (לתשלום בהוראת קבע יש לצרף אישור בנק חתום)הוראת קבע         אמצעי תשלום:

 ________ 'תוקף __________________כרטיס אשראי מסוג ____________ מס  __ . 

 :בתכנית המשתתפים

 הגןשם  ת.ז. תאריך לידה הילד/השם 

    

    

    

 הצהרת בריאות
  למזון מכל סוג.  לרגיה ואין מגבלה של מתן מזון או חשיפהאבתי _________________ אין \הריני מצהיר כי לבני} { 

דיווח על ילדים עם למלא טפסי  חובה - _____________________________________ אלרגיהסוג ה /} { הערת בריאות

 ללא מילוי הטופס הרישום אינו תקף.באתר המתנ"ס. או לקבל במזכירות הגיל הרך.  גתשפ" - בגניאלרגיה בתכנית הזנה 
 

 תנאי רישום: 

  .ימים בשבוע  5. 30.06.2023ועד  01.11.2022 -מ שנת הפעילות •

 בעבור כל פעילות שמפעיל המתנ"ס, לא יתבצע רישום עד להסדרת תשלום החוב בשלמותו.ידוע לנו כי במידה ואנו בעלי חוב למתנ"ס  •

  . ₪  160היא  החודשיתידוע לי כי עלות תכנית ההזנה  •

 .01.12.2022 -בההזנה תיכנס לתוקף  22.10.2022לאחר  . למצטרפים01.11.2022 -  מועד תחילת ההזנה •

לחודש  1-הזנה תחל ב לכל חודש, 20 -לתכנית על בסיס חודשי בלבד, עד ליום הלמצטרפים בהמשך השנה: ניתן יהיה להירשם  •
  שלאחריו.

 אנו נותנים את הרשאתנו לחייב את חשבוננו בסכומים הנדרשים מידי חודש במועד הקבוע לתשלום ועפ"י מספר התשלומים שנקבע. •

 י התשלום.אנו מתחייבים לעדכן את מזכירות המתנ"ס  בכתב בכל הנוגע לשינוי באמצע •

 ידוע לנו כי המתנ"ס רשאי להפסיק פעילות משתתף בעקבות אי עמידה בתשלומים השוטפים ובהתראה של שבוע מראש. •

 ₪. 60יגבו דמי טיפול בסך  חוזרתידוע לנו כי עבור כל הוראת קבע  •

 העוקב ללא התראה מוקדמת. תבצע לאחר תאריך הגבייה הקבוע, יגבה תשלום כפול בחודשתידוע לנו כי במידה והרישום לפעילות  •

 נתן רק במידה והבידוד יהיה כיתתי והמזון לא יסופק לכיתה כולה. ימדיניות לתקופת הקורונה: החזר על בידוד י •

 הזנה המופסקת בשל הוראת הממשלה: יוחזר הסכום היחסי מרגע הפסקת ההזנה.  •

 נוהל ביטול:  •
  לחודש שאחריו. 1-יכנס לתוקפו בהביטול בחודש  20ניתן לבטל רישום לתכנית ההזנה עד ל .1
  .1.9.23-למבטלים רישום החל מחודש אפריל לא תהיה אפשרות חזרה עד ל .2
 . או ע"י מסירת טופס ביטול במזכירות המתנ"ס טופס ביטול יעשה באמצעיות מילוי טופס מקוון באתר המתנ"ס .3

 נוהל הנחות: •
 ה כפל הנחות.הנחות יינתנו עפ"י נוהל ההנחות הרשמי של המתנ"ס ובכלל ז .1
 בקשה מיוחדת להנחה ניתן להגיש על גבי הטופס המיועד לכך בלבד, בצירוף כל המסמכים המתבקשים. .2

 

 

 

 ______________: ___ ________________ חתימה :תאריך    _________________  :ההורהשם 
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