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טופס רישום ותקנון לתוכנית יול"א בגני הילדים העירוניים בהרצליה
שנת הלימודים תשפ"ג ()2022-2023
*ההרשמה לצהרוני יול"א מותנית באישור רישום לגן הבוקר
פרטי הילד:
שם משפחה ______________ שם פרטי __________שם גן הבוקר __________ חובה /ט.חובה /ט.ט.חובה,
שם הצהרון המבוקש_____________________
ת.ז ___________________ תאריך לידה _____________ זכר/נקבה קופת חולים ____________
כתובת מגורים ____________________ ____________________________________

פרטי הורים:
שם משפחה

שם פרטי

טלפון נייד/עבודה

ת.ז

הורה 1
הורה 2
דואר אלקטרוני ()e-mail

תשלום בכרטיס אשראי:
סוג כרטיס אשראי

תוקף

מספר הכרטיס

שם בעל הכרטיס
תעודת זהות

הריני מאשר/ת בחתימתי את נכונות הפרטים הרשומים מעלה

____________
תאריך

__________
שם ההורה

____________
חתימת ההורה
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אישור הורים לצהרון תשפ"ג
לכבוד צוות הצהרון גן _________________________________
שם הילד ____________________________זכר/נקבה
ת.ז _____________________ :טל' בית ____________________
נייד הורה  ________________ 1נייד הורה __________________ 2

הצהרת בריאות
סמן את האפשרויות המתאימות:
 ככל הידוע לי אין לבני/בתי בעיות רפואיות מיוחדות  :כן/לא
*ידוע לי כי לבני /בתי יש:
 . 1רגישות מיוחדת למזון ___________________________________________________
. 2מחלה כרונית _________________________________________________________
.3בעיות נשימה כגון אסטמה וכו' ______________________________________________
.4רגישות לחום (פרכוסים )__________________________________________________
. 5נוטל תרופות קבועות מסוג ________________________________________________
 .6אחר_______________________________ ________________________________
חובה לצרף טופס אישור רפואי חתום על ידי רופא ,אשר יצורף לטופס הרישום למי שסימן לפחות אחד מהסעיפים הנ"ל

אישור הרישום מותנה בהבאת כל המסמכים הרפואיים הנדרשים.
בכל מקרה בו קיימת רגישות מיוחדת של ילד ו/או במקרה שחיוני להפנות את תשומת לב הצוות ,ההורה מתחייב לעשות
כן מייד עם תחילת שנת הלימודים.
אני חבר בקופ"ח _______________ סניף__________ כתובת_______________________
אני מצהיר כי מסרתי את כל המידע המצוי ברשותי ו כי אם יחול שינוי במצב אדווח על כך מידית לצוות הצהרון.

אישור צילום
מאשר /לא מאשר (הקף בעיגול) לצלם את הילד/ה בצהרון ולהשתמש בתמונות באתר המרכזים הקהילתיים ובפרסומיה
השונים.

הוצאת הילד מהצהרון
הריני מאשר לשלוח את בננו/בתנו בידי הורים /אחר________________ עם סיום שעות הפעילות בצהרון.
ידוע לי כי האחריות על הגעת הילד (בימים המלאים) ואיסופו מהצהרון בכל ימי הפעילות מוטלת עלי.
במקרה ויהיה שינוי איידע טלפונית  /כתב את צוות הצהרון ביום השינוי.

________________
תאריך

______________
שם ההורה

_______________
חתימת ההורה
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תוכנית יול"א היא מסגרת חינוכית המופעלת בתום הלימודים בגני הילדים ,ע"י מרכזים קהילתיים הרצליה ,בליווי ופיקוח
מקצועי של החברה למתנ"סים ובשיתוף פעולה עם המחלקה לגיל הרך בעיריית הרצליה.
מטרת מסגרת זו ,היא מתן יחס אישי לכל ילד ,תוך התייחסות לעולמו הרגשי והקניית מיומנויות חברתיות בדרך חווייתית
ומעשירה.

כתב התחייבות לתוכנית יול"א בגני הילדים העירוניים בהרצליה
שנת הלימודים תשפ"ג ()2022-2023
 .1כללי
א.

תכנית יול"א (מסגרת יום לימודים ארוך) הינה מסגרת חינוכית העשרתית לילדים בגני טט"ח-חובה,
הפועלת בתום יום הלימודים בגני הילדים.

ב.

שעות פעילות היול"א מהשעה  14:00עד השעה .16:45

ג.

מסגרות היול"א יופעלו על ידי החברה למרכזים קהילתיים חל"צ (תאגיד עירוני)

ד.

השיבוץ ליול" א יהיה בהתאם לשיבוץ מסגרת הבוקר של המחלקה לחינוך לגיל הרך בעירייה.

ה.

מובהר ,כי עלות ההשתתפות ביול"א ו/או מתכונת הפעלת היול"א יכולה להשתנות בהתאם להנחיה ו/או
חוק ו/או תקנות ו/או כל הוראה אחרת שיכנסו לתוקף לאחר מועד פרסום כתב התחייבות זה.

 .2תשלומים ומחירים
א .מחיר ההשתתפות ביול"א הוא  ₪ 1040לחודש מספטמבר עד יוני כולל .בנוסף נגבה  ₪ 92מדי חודש
לטובת קייטנת יולי .סה"כ החיוב החודשי הינו  .₪ 1132 -עבור חודש יולי החיוב יהיה ( .₪ 1130מחיר
קייטנת יולי לילדי יול"א  )₪ 2050הרישום ליול"א הוא לתקופה של  11חודשים ספטמבר-יולי כולל.
ב.

רישום מאוחר שיחל מינואר  2023יצריך אישור רכזת פדגוגית ויתבצע רק עד  30/6/20בעלות
חודשית של  ₪ 1040לחודש ללא קייטנת יולי.

ג.

מי שלא היה ביול"א כל השנה ישלם בקייטנת יולי סך של .₪ 2,300

ד.

מחיר ההשתתפות הוא חודשי וישולם במלואו גם בגין תקופת היעדרות של הילד/ה מהיול"א מכל סיבה
שהיא.

ה .התשלום יבוצע על ידי ההורים מדי חודש בכרטיס אשראי או בצ'קים .ניתן יהיה לשלם בצ'קים דחויים
לתאריך  5או  10לכל חודש .הוראת התשלום בכרטיסי אשראי תתבצע מראש בכל  20לחודש עבור
חודש הפעילות הבא .הלקוח יראה חיוב בבנק ביום חיוב האשראי בהתאם להסכם עם הבנק שלו.
ו.

התשלום החודשי ל 11 -החודשים כולל את הימים הארוכים במהלך השנה ,וכולל את קייטנת יולי 2023

ז.

באם התשלום לא יבוצע במועד יחויב הלקוח בתשלומי פיגורים (ריבית והצמדה) .בגין כל כרטיס אשראי
שגוי ,תגבה עמלה על פי תעריפי הבנק או חברת האשראי.
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ח .מובהר ,כי איחור בביצוע תשלום יכול לגרור הפסקת השתתפות ילד ביול"א וזאת לאחר מתן התראה
בכתב בת  14יום להורי הילד.
ט .מובהר ,כי היעדרות הילד מהיול"א אינה פוטרת מתשלום ,פרט למקרים של היעדרות עקב מצב רפואי
ממושך ,העולה על שבועיים ,ובכפוף להצגת אישור רפואי .

 .3מועדי פעילות היול"א
א.

היול"א יפעל החל מיום פתיחת שנת הלימודים על ידי משרד החינוך ויסתיים בתאריך  31/7/2022או כל
מועד אחר שיקבע על ידי משרד החינוך כמועד סיום שנת הלימודים.

ב.

שעות פעילות היול"א החל מהשעה  14:00עד השעה .16:45

ג.

בימי חופשה של מערכת החינוך יפעל היול"א במסגרת יום ארוך מהשעה  07:30עד השעה  .16:45לוח
חופשות מעודכן יפורסם עם תחילת השנה.

 .4מסגרת היול"א:
א .כל גן יול"א ימנה עד  35ילדים (בהתאם לתקן הגן).
ב .מובהר בזאת כי לא יופעל צהרון יול"א עבור קבוצה של פחות מ 15 -ילדים .במקרה בו הוחלט שלא
לפתוח יול"א בגן.
ג.

מובהר ,כי במידה ומספר הילדים בכל צהרון ירד מתחת למינימום שנקבע ,תהיה רשאית העירייה לאחד
קבוצות הסמוכות זו לזו ,או לחלופין לסגור קבוצה ביול"א.

ד .לצורך קיום רצף חינוכי ,ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות היול"א על כל מקרה חריג שהתרחש
בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד היול"א.

 .5איסוף בתום יום פעילות:
א .האיסוף ייעשה ע"י מי מההורים בלבד .בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר
יאסוף את ילדם ,עליהם לרשום מראש את פרטיו של אותו אדם ,בעת הרישום.
ב .מובהר ,לא יותר איסוף ילד על ידי כל אדם אחר ,שלא הורשה ע"י ההורים בכתב ,כאמור ,או שאינו עונה
לדרישות החוק לעניין זה (מעל גיל .)12
ג.

איסוף ילד להורים פרודים או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר הסדרי ראייה .על
ההורים למסור את הסדרי הראייה ואת האסמכתאות הנדרשות מראש לידי העירייה.

ד .ההורים מתחייבים לדייק בשעת איסוף הילד מהיול"א –  16:45ולאסוף את הילד ,לא יאוחר משעת סיום
היול"א.
ה .במקרה בו הילד יתנהג בצורה אלימה המסכנת אותו או את סביבתו ,או לא יאפשר קיום תקין של
פעילות הצהרון ,ובמידה והצוות החינוכי מתקשר להורה ומבקש להוציא את הילד מוקדם ,ההורה
מתחייב להגיע לאסוף את הילד תוך זמן סביר.
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 .6הזנה
א .במסגרת פעילות היול"א תוגש לילדים ארוחת צהריים בשרית חמה וכשרה על פי תפריט מגוון בהתאם
להנחיות משרד הבריאות .בימי קייטנה ארוכים ,תוגש לילדים ארוחת בוקר עפ"י תפריט משרד הבריאות.
ב .החברות שיספקו את המזון ליול"א פועלות באישור משרד הבריאות ,בהתאם לנהלי ההזנה לילדים
ומפוקחות על ידי הדיאטנית עירונית.

 .7הצהרת בריאות
א .ההורים מצהירים בזה כי בריאות הילד תקינה ואין מניעה או מגבלה רפואית או התפתחותית העשויים למנוע את
השתתפותו ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות היול"א.
ב .ההורים מתחייבים לחתום על הצהרת בריאות (במקביל לחתימה על כתב התחייבות זה) .במידה וקיימות
מגבלות רפואיות ,ההורים והרופא המטפל יחתמו על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מוגבלות רפואית ביול"א
ובתנאי ואינה מפריעה להשתתפותו.
ג .ההורים מתחייבים ,כי לא ישלחו ילד/ה ליול"א במידה והילד/ה מרגיש/ה לא טוב ,או סובל/ת מחום ,דלקת עיניים,
שלשול ,מחלות ילדים או כל מחלה אחרת.
ד .מובהר ,כי האחריות מכל מין ו/או סוג שהיא במשלוח ילד/ה חולה ו/או שאינו מרגיש טוב חלה על ההורים בלבד.
החזרת הילד לאחר היעדרות של  4ימי מחלה רצופים ,מותנית באישור רפואי מהרופא המטפל המעיד שהילד
בריא ויכול לשהות בחברת ילדים.
ה .מובהר ,כי על ההו רים מוטלת החובה להגיע מיד לאסוף את הילד ,אם נדרשו ,במקרה בו הילד חולה או לא חש
בטוב במהלך פעילות היול"א.
ו .כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה החולה ביול"א יחולו על ההורים.
ז .הוריו של ילד המקבל תרופות יסדירו את מועדי קבלת התרופות כך שלא יחולו בשעות הפעילות של היול"א.
ההורים מתחייבים ליידע את צוות יול"א על כל שינוי משמעותי במצב בריאותו של הילד .חל איסור מתן תרופות
ע"י צוות יול"א.

 .8הפסקת השתתפות ביול"א על ידי העירייה
א .העירייה רשאית להחליט על פי שיקול דעתה כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת היול"א וזאת בשל
סיבה חברתית ,משמעתית ,התנהגות המסכנת את הילד או את חבריו ,בריאותית או כל סיבה אחרת.
ב .במקרה זה ,צוות הגן בשיתוף המחלקה לחינוך לגיל הרך והגורמים המקצועיים יקיימו התייעצות בשיתוף
ההורים באשר לדרכי פעולה אפשריות ובחינת המשך השתתפות הילד ביול"א.
ג.

ההורה מסכים להעברת מידע על הילד בין צוות הבוקר של הגן לצוות היול"א.

ד .העירייה ו/או מפעיל היול"א יהיה רשאי להפסיק השתתפות ילד ביול"א ,כאמור לעיל ,לאחר מתן התראה
בת  14יום לפחות להורים.
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ה .בכל מקרה של הפסקת פעילות כאמור ,תופסק גביית תשלומים מההורים בגין ההשתתפות ביול"א ,החל
ממועד הפסקת השתתפות ואילך.

 .9ביטול השתתפות ביול"א על ידי ההורים והחזר תשלומים
א .במקרה של ביטול בתוך  14יום ממועד הרישום ,דמי טיפול וביטול יעמדו על  5%מהמחיר המלא או על
סך ( ₪ 100הנמוך מבניהם)
ב .בכל מקרה של ביטול הרשמה לאחר  14יום ממועד הרישום יחויבו ההורים בתשלום דמי ביטול וטיפול
בסך של .₪ 200
ג.

בקשה לביטול השתתפות תישלח בכתב ,בפקס או במייל למשרדי היול"א בחברה למרכזים קהילתיים
חל"צ ,עד ל 15-בחודש לפני הביטול .במידה ובקשת הביטול תגיע לאחר ה 15-לכל חודש ,הביטול יעשה
בחודש העוקב והילד/ה יוכלו להשתתף ביול"א בחודש זה .הבקשה תכלול את שם הילד שם הגן וסיבת
הביטול.

ד .ביטול ההשתתפות יהיה החל מהמועד הנקוב לעיל .מובהר ,כי לא יהיה החזר תשלומים רטרואקטיבי
ובאחריות ההורה להודיע בכתב על הפסקת השתתפות הילד ביול"א.
ה .במקרה של ביטול הרשמה ליול"א לאחר ה 15/8/2022 -יחויבו ההורים בתשלום חודש ספטמבר במלואו.
ו.

החל מתאריך  20.4.2023לא יתקבלו ביטולים ,וההורה יחוייב בתשלום עבור החודשים מאי ,יוני ויולי
 2022במלואם.

ז.

ה חזר כספי בגין מחלה ,יאושר לאחר הצגת אישור מחלה מרופא ,ורק במקרה של היעדרות מעל  14ימים
(רצופים) .הוראה זו חלה גם במקרה של היעדרות עקב התפשטות נגיף הקורונה ,עקב בידוד ו/או לצורך
החלמה של משתתף מאומת כנשא נגיף הקורונה ,למשך  14ימים רצופים לפחות (בכפוף להצגת אישור
כנ"ל).

.10

הנחות

א .ניתן להגיש בקשה להנחה עד לתאריך  .31/7/22מועד ב' להגשה למאחרים ולערעורים ניתן להגיש
החל מ 19/10/22 -ולא יאוחר מיום .6/11/22
ב .על הורה המעוניין בקבלת הנחה למלא את הטפסים הנמצאים באתר החברה למרכזים קהילתיים חל"צ
ולצרף את כל המסמכים הנדרשים .הפירוט ע"ג הטופס.
ג.

את הטפסים את המלאים בצירוף כל האסמכתאות הרלוונטיות יש לשלוח למרכז הרישום באמצעות או
מייל rishum@herzliya.matnasim.co.il :ללא צרוף כל המסמכים ,הועדה לא תדון בבקשה.

ד .אין כפל הנחות .לא יינתנו הנחות מעבר להנחות המאושרות על ידי ועדת ההנחות העירונית או משרדי
הממשלה כגון :הנחת תמ"ת ,משרד הכלכלה ובכל מקרה ללא כפל הנחות כאמור לעייל.

הרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי

הנני מצהיר כי קראתי את כל סעיפי כתב התחייבות זה ,הוראותיו ברורים לי ואני
מתחייב לקיימו על כל סעיפיו.
אני מתחייב לשתף פעולה עם צוות היול"א והאחראים בו ,בכל הנוגע לטיפול
בילדינו.
________________________

תאריך

____________________

שם ההורה

_____________________

חתימת ההורה

ניתן לשלוח את הטופס החתום במייל לכתובתrishum@herzliya.matnasim.co.il :
פקס 09-9738023 :כתובתנו רחוב בן גוריון  2קומה ראשונה הרצליה

