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 2018-2019, שנה"ל נווה צדק שלושהרשמה לגן  חוזה  /טופס

 
 

 פרטים אישיים
 

 :________________ ה/מספר זהות הילד  ______________________  שם הילד/ה:
 

 מין: _________ ________________תאריך לידה: 
 

 ישוב מגורים: ____________ רחוב: _____________ מספר:______ כניסה:______ ת.ד:____________
 

 ______________פלת(: ____________________מסגרת קודמת )גן/משפחתון/מט
 

 קופת חולים: _____________     רופא מטפל: _____________
 

 , קבוצת האש והמים(2, קבוצת האדמה 1, קבוצת הרוח, קבוצת האדמה 2, תינוקיה 1)תינוקייה קבוצת שיוך בגן 

 3פירוט לגבי הקבוצות נמצא בעמוד **
 

 : ___________________________1שם מלא הורה 
   

 ___________________________ דואר אלקטרוני: ________________   נייד:
 

 ___________________רחוב:  : ____________________וריםמג ישוב  : _________________עיסוק
 

 ____________ת.ד:   ______כניסה:   ______מספר: 
 
 

 : ___________________________2שם מלא הורה 
   

 ___________________________ דואר אלקטרוני: ________________   נייד:
 

 ___________________רחוב:  ____________________ :מגורים ישוב  : _________________עיסוק
 

 ____________ת.ד:   ______כניסה:   ______מספר: 
 

 ______________________:_____________)סבא/סבתא/דודים/חבר/אחר(קירבה ו שם :לשעת חרום
 : ___________________________________טלפון

 
 

 שמות האחים וגילאים:       אחר,1,2,3,4ד במשפחה )הקף בעיגול(: מיקום היל
 

1. ______________2 _______________.3 __________________.4_____________. 
___________________________________________________________________ 

 
 ______________________________רגישות/אלרגיות למאכלים/תרופות:  __________________

_________________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________  
 

 ________________________________נטילת תרופות באופן קבוע:  ______________________
_________________________________________________________________________ 

 
 :מחלות ואשפוזים

 _________?______________________________כן  איזה/ לא ? ממחלות /סובלהאם סבל
 __________________________סיבה_________ בגיל -כן / לא ? האם אושפז בבית חולים

 _:  ____________________________________פרט -כן / לא : טיפולים נוספים האם עבר

 

 :ה וכו׳(/)רגישיות, אירועים בריאותיים חריגים מאז לידת הילד אחר
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
 * כל הסעיפים והשאלות נועדו כדי לקבל תמונת מצב מלאה עבור מצבו הבריאותי של הילד.

 הדבר רצוי כדי שהצוות יידע להיות ערני לדברים חריגים אין כל חובה לענות על כל השאלות, אך  
 ולתת את המענה הטוב ביותר בעת הצורך.

 
 
 

 חלוקה לכיתות, תשלומים וכמות אנשי צוות בכיתות:
 :(8201גילאים נתונים נכון לראשון לספטמבר ) חלוקת קבוצות

 חודשים 10 -חודשים 3גילאי :  1 יהתינוקי -
 שנה וחודשיים –חודשים  10: גילאי 2תינוקייה  -
  שנה וחציעד וחודשיים שנה גילאי : קבוצת הרוח -
 יותר בטווח הגילאים הנ״ל( הצעיר)החציון וחצי עד שנתיים וחצי שנה גילאי  1קבוצת אדמה  -
 (יותר בטווח הגילאים הנ״ל הבוגרהחציון ) שנתיים וחציעד  שנה וחציגילאי : 2קבוצת אדמה  -
 עד ארבע וחצי גילאי שנתיים  קבוצת האש והמים: -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :אופן התשלום
  

 :צ׳קים דחויים –אופציה א׳ 
 מ"קבוצת גני שורשים בע: קים ירשמו לפקודת'כלל הצ .1
 )במידה ולמשפחה יש יותר מילד רשום אחד ₪ 1,500 ק מזומן אחד לאותו היום בסך'במעמד הרישום ישולם צ .2
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 בגן ישולם צ׳ק בעבור כל ילד(.     
 צ׳קים(.  12להעביר לפקודת החברה את התשלום הדחוי המלא )יש הרישום  במעמד .3
 .2019-2018שנת ( כולל)לכל חודש לחודשים ספטמבר עד אוגוסט  1-קים הדחויים יירשם ל'כל אחד מצ .4
 .ח של דמי הרישום"ש 1,500יהיה הסכום המלא בהפחתת  2019ק של חודש אוגוסט 'הערך הרשום על הצ .5

 
 האש והמים 1+2אדמה  הרוח 2תינוקייה  1ה תינוקיי טבלת תשלומים בצ׳קים

 27 24 10 15 13 כמות ילדים בכיתה

 4 4 2 3 3 כמות אנשי צוות בכיתה

 3,950 4,050 4,150 4,150 4,250 מחיר חודשי 

 
 
 

 :)היתן לשלם בכל סוגי כרטיסי האשראי( תשלום דחויים באשראי –אופציה ב׳ 

 .ישרכארט תעמלה שתשולם לחבר 1%התשלום באשראי יהיה בעלות נוספת של : הבהרה .1
 הורה המעוניין לשלם באופן זה ייכנס לקישור המצורף וימלא את פרטי התשלום ע״פ  .2

 : ההוראות הרשומות באתר
 :רק הורה שישלים את כל הסעיפים הנ״ל יהיה רשום לגן .6

a. תשלום באתר 
b. למנהלת טופס הרשמה מלא 
c. מייל יידוע על התשלום למנהלת הגן 

 יקבל את אישורה לרישום ותשלום במייל חוזר .7
 .ח של דמי הרישום"ש 1,500יהיה הסכום המלא בהפחתת  2019תשלום אוגוסט  .8

 האש והמים 1+2אדמה  הרוח 2תינוקייה  1תינוקייה  טבלת תשלומים באשראי

 27 24 10 15 13 כמות ילדים בכיתה

 4 4 2 3 3 כמות אנשי צוות בכיתה

 3,990 4,090 4,191 4,191 4,292 מחיר חודשי 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
אחוז בשנה על תשלומיו של  7.5משפחות אשר להן יותר מילד אחד רשום בו זמנית בגן שורשים יזכו להנחה על סך * 

 הילד השני )תשלומים בעבור הילד הראשון ישולמו במלואם(.
 את דמי הביטוח השנתיים, את עלות החוגים המתרחשים ע"ב שבועי בגן ואת עלות אירועי כוללים* תשלומים אלו 

 כל תשלומים נוספים. איןהחגים. מלבד התשלום החודשי הקבוע   
 

 : תנאי ביטול החוזה
a.  דמי ביטול בגובה של דמי רישום בלבד :1.5.2017ביטול עד לתאריך 
b. יתרת תשלום עבור חודש ספטמבר + של דמי רישוםדמי ביטול בגובה  : 1.7.2017עד לתאריך  ביטול

  2017 ספטמברל 1-ב אשר יגבה
c.  יום )עלות חודש וחצי בגן(  45דמי ביטול בגובה של :  1.9.2017ביטול עד לתאריך 
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d. יום )עלות חודש וחצי בגן( 45דמי ביטול בגובה : 1.9.2017-ביטול רישום לגן החל מ 
 

 יוחזרו דמי ההרשמה בניכוי דמי  ימים ממועד ההרשמה, 14האמור לעיל, במקרה של ביטול הרישום בתוך * על אף 
 ש"ח. 100ביטול בסך של 

 טופס ביטול הרשמה לגן למנהלת.ביטול החוזה יעשה באמצעות מסירת  * 
 פרטי ההתקשרות לצורך כך הינם:

 15336483408פקס: 
 , תל אביב10 כתובת למשלוח דואר רשום: קהילת ורשה

 office@ganshorashim.co.ilדוא"ל: 
 בכל אחד מהמקרים חובה לוודא עם מנהלת הגן את קבלת הודעת ביטול הרישום.

  
 . תשלומים חודשיים 12-המחולק לנוחיות ההורים ל (!)התשלום הוא תשלום שנתי -הבהרה * 
 

ומים ומעטפה ובה כל הצ'קים ע"פ ההסבר * הרשמה תתבצע ותאושר אך ורק כנגד מסירת פרטי הרשמה מלאים וחת
 והערך המפורטים.

 
 

 מחודש אוגוסט, התשלום לחודש זה יהיה  1,500₪לאחר הקיזוז של דמי הרישום בגובה 
 

______________₪ . 
 

 . ₪_____________________בגובה ויהי ומים החודשייםתשלה 11יתר 
 

 במהלך שנת הלימודיםעד ו(. במידה ותחול עליה במע"מ 1.1.2018התשלום השנתי כולל מע"מ)נכון לתאריך 
 בהתאמה. יעודכן המחיר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 , ההורה של ____________________________________  (מ"ש)_________________     (שם), אני
                         

 מצהיר כי מילאתי טופס זה בעצמי ובמלואו וכל הפרטים שנמסרו על ידי בטופס זה נכונים. 

ת עליי את תנאי הגן כפי שהם /אני מקבלו מודיע בכך כי ברור ומקובל עלי מחיר הגן לשנת הלימודים תשע"זבנוסף הנני 
 .המצורף לטופס זה 2017-2018רשומים בטופס זה ומוצגים באוגדן הגן לשנת 

 

 
 ______________________ ח ת י מ ה

 

 
 
 

 אני, ______________________, מנהלת הגן מאשרת את קבלת כל הפרטים והתשלומים בעבור שנת הלימודים
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 2017 – 2018 . 

 
 
 ח ו ת מ ת  + ח ת י מ ה ______________________ 

 


