
 
בס"ד 

תאריך רישום: ______/____/____ 

טופס הרשמה והסכם התקשרות לתוכנית "חוגים בצהריים" לשנת – 2019-2020 טופס זה הינו טופס 
התחייבות לתוכנית. 

נבקש להקפיד ולקרוא כל סעיף וסעיף בכבד ראש בהסכם זה על מנת להבין בדיוק את תנאי 
ההתקשרות והרישום לתוכנית ״חוגי צהריים ולחתום על כל 4 עמודיו 
יש לשמור, לקיים ולכבד תנאים אלו לאורך כל תקופת ההתקשרות. 

החוגים יתבצעו בתוך שטח בית הספר אליו אתם משוייכים.  
תאריך תחילת פעילות החוגים והתקשרות: 23/10/2019 תאריך סיום פעילות מקסימלי: 26/06/2020 טלפון  

במקרה של בעיה בהליך הרישום או בסיום הרישום על מנת להסדיר אמצעי תשלום. יש ליצור איתנו קשר. 
 gayeropt@gmail.com :נייד: 0524-832-800   מייל

פרטי החוג: 
יש לבחור את שמם של החוגים הנבחרים, יש למלא שעות וימים בהתאם לעלון/פלייר של החוגים. 

הנכם משוייכים לבית ספר:____________ בבאר יעקב. 

כמות החוגים אליהם הנכם נרשמים:______ 

האם ילדכם רשום לצהרון שבבית הספר?______ (במידה והנכם רשומים לצהרון אם תעזבו יש לעדכן אותנו) 

שם החוג: _____________  יום בשבוע: __________ 1.

שם החוג: _____________  יום בשבוע: __________ 2.

שם החוג: _____________  יום בשבוע: __________ 3.

שם החוג: _____________  יום בשבוע: __________  4.

שם החוג: _____________  יום בשבוע: __________ 5.

פרטי הנרשם/ת 
שם פרטי: __________ שם משפחה: _____________ תאריך לידה: __________  מין: ז / נ  כיתה_______ 

ישוב/מקום מגורים עדכני:________________ רחוב:____________ מספר בית:_________ דירה:_______ 

דואר אלקטרוני: _____________________@_______________________ טלפון בבית: ___________ 

שם האב: _____________  טלפון נייד: ___________-_____  טלפון עבודה: _____________-___ 

שם האם: _____________  טלפון נייד: ___________-_____  טלפון עבודה: _____________-___ 
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 הצהרת בריאות 

 
האם קיימת אלרגיה למוצרי מזון?  כן  /  לא  . אם כן מהי:________________________ 

(במקרה של אלרגיה אנו ממליצים להימנע מהשתתפות בפעילות חוג ״שף צעיר״) 
 

הנני מצהיר כי לנרשם אין מגבלות רפואיות וכי הנרשם מסוגל לעמוד במאמץ הדרוש לתחום הפעילות. 
במידה ותהיה מגבלה רפואית , או שינוי במצב בריאותו אני מתחייב לדווח בהקדם האפשרי ולצרף אישור רפואי לפעילות 

 
לנרשם יש את המגבלות הרפואיות הבאות:________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________

 
הנני מצהיר שהמגבלות אינן מונעות מהנרשם לבצע את הפעילות ומאשר את השתתפותו בפעילות___________________________ 
 _____________________________________________________________________________________________

הערות: ______________________________________________________________________ 

תאריך:_________________ שם ההורה:_____________________ חתימה:___________________ 

על מנת שנוכל לשרתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא את נהלי הרישום והתשלומים: 

ביטול השתתפות: 

לא תהיה אפשרות ביטול השתתפות לאחר התשלום ואין החזר כספי כלל! עקב הימנעות מפגיעה בתוכנית. •
כן תינתן אפשרות לתלמיד רשום לעבור לחוג אחר בלי הגבלה על בסיס מקום פנוי בהודעה מסודרת מצד •

ההורים עד לתאריך1/2/2020. החל מתאריך זה לא יהיו מעברים בין החוגים. יינתן מעבר רק במקרים 
חריגים. 

במקרה של ביטול השתתפות מנסיבות מחמירות יש להצטייד באישור מהגורם הרלוונטי. במקרה ויבוצע •
החזר הכספי, יקוזז מסכום התשלום הראשוני סכום של 200 ש״ח לחודש בלי קשר לכמות המפגשים 

שבוצעו באותו חודש או אם היה חודש מלא או אם היו חופשות (חודש שלם הינו מיום ה1 לאותו חודש ועד 
סיומו) ובקיזוז עד מלוא הסכום הנקוב בהסכם זה. סכום עלות הרישום לא יוחזר באף דרך. 

יש להקפיד על סעיף זה: הורים אשר רוצה לעבור את ילדיהם מחוג אחד לאחר חייבים בהודעה מוקדמת •
מתאריך 1 לחודש ועד ל30 לאותו חודש. ביצוע מעבר התלמיד לחוג החדש יעשה ב1 לחודש שאחרי בכדי 

לשמור על סדר. 
תלמיד שהתנהגותו תהווה בעיה חוזרת לקיום שיעור תקין או אם יהיו מקרי אלימות חריגים מצד תלמיד •

ניזום שיחה בנוכחות אחד ההורים והתלמיד ובמקרים חריגים תהיה רשאית החברה להעביר את התלמיד 
לחוג אחר או להפסיק את השתתפות התלמיד בחוג ללא כל תמורה חזרה. 

במקרה ביטול שיעור מכח עליון, חברת "גאירו" תדאג למורה מחליף או שיקבע מועד אחר להשלמת השיעור •
בחודש יוני 

במקרה והמשתתף לא מגיע למפגש מסיבה כל שהיא  – לא יקבל פיצוי או יחשב כשעור שאמור להשלים. •
במקרה של מחלה שנמשכת מעל חודש, יש להציג אישור רפואי וכל מקרה ידון לגופו של עניין. 

אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית. •
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תנאים כללים: 

התנהלות, רישום ותשלום יתבצעו מול חברת "גאירו" המפעילה את התוכנית ולא דרך שום גורם אחר. •
ידוע שמתקן בית הספר משמש את התוכנית וידוע שלבית הספר אין קשר ישיר לחוגים. •
בשל הסכום הנמוך לגביה לא יינתנו הנחות אחים, שיעור ניסיון לפני רישום או רישום לחודש בודד.  •
הרישום והתשלום הינו לכל ״תקופת התקשרות״ החוג בלבד ולחבילת השעות שכולל החוג השנה 29-31 •

מפגשים בשנת לימודים הנוכחית לחוג. (התשלום לא חודשי אלה תקופתי) 
אנו משאירים מרווח זמן של השבועיים האחרונים של יוני להשלמות, הופעות, טקסים, טורנירים, אירועים •

פנימיים ועוד. 
במהלך השנה לוח החופשים שלנו צמוד ללוח חופשות בית הספר ולא יתקיימו שיעורים בחופשות בית •

הספר. כולל ערבי חג. או ימי יציאה לחופש או ימים מיוחדים. כגון יום התחפושות בפורים וכד׳. 
חברת "גאירו" תוכל על פי שיקול דעתה לבטל או לאחד חוגים בהם ירשמו פחות מ10 ילדים עד לתאריך •

31/1/2019 במקרה של סגירת חוג יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים  או תינתן אפשרות מעבר 
לחוג אחר. או לחילופין לפתוח חוגים נוספים וקבוצות נוספות בחוגים אליהם אתם רשומים ואף להעביר 

תלמידים בין השיעורים בשיתוף והסכמת ההורים. 
אורך שיעור/חוג/מפגש הינו 45 דקות מחיר החוג כולל ציוד וחומרים לכל משתתף הקשורים לביצוע החוג •

בלבד.  
ציוד אישי למעוניינים יתאפשר בתשלום נפרד אין חובת רכישה. (ביגוד, אבזור, אירועי חוגים וכד' ) לא חובה. •
החוגים יפעלו בכפוף ללוח הצלצולים ויחלו עם סיום שעות בית הספר תקף לכל תלמידי בית הספר.  •
תוכלו לבחור חוג בהתאם לשעה שילדכם מסיים 12:45 או 13:30 או 14:15 (זעה זו לרוב ישובצו ילדי •

צהרון)  
החוגים יתקיימו בכל יום בשבוע א'-ה' לכל הגילאים יעמוד מגוון חוגים יום יום לבחירה כמובן ע"י רישום •

בטופס זה, לא יינתן מעבר מחוג לחוג באופן עצמאי של התלמיד ללא הודעה מראש מצד ההורים. 
כל קבוצת חוג תכיל מינימום 10 משתתפים ועד 25 משתתפים במקסימום. או 30 במקרה והתנאים •

מאפשרים זאת. 
אין לפנות או ליצור קשר כלל עם המדריכים למטרות פרטיות או עסקיות על מנת ליצור קשר בשל זכויות •

יוצרים נבקש שהדברים יעשו דרך מנהל מוסמך מטעם חברת ״גאירו״. 

תנאי תשלום ועלויות החוגים:. 

התשלום יתבצע רק ישירות דרך חברת "גאירו" ולא דרך אף גורם אחר.  
התשלום לחוגים ייעשה באמצעות אחת מהאפשרויות הבאות: 

 כסף מזומן בתשלום אחד. •
ההמחאות צ'קים ב8 תשלומים בלבד! •
באשראי ב8 תשלומים בלבד! •

התשלום עבור השתתפות בתוכנית לכל התקופה מראש ולכל שנת הפעילות. 

דמי רישום סמליים 60 ₪ חד פעמי לא כלול במחיר החוגים. •
חוג בודד פעם בשבוע ביום נבחר -700 ₪ לשנה. •
2 חוגים פעמיים בשבוע בשני ימים נבחרים -690 ₪ לשנה לחוג השני.  •
3 חוגים 3 פעמים בשבוע בשלושה ימים נבחרים -680 ₪ לשנה לחוג השלישי.  •
4 חוגים 4 פעמים בשבוע בארבעה ימים נבחרים -670 ₪ לשנה לחוג הרביעי.  •
5 חוגים 5 פעמים בשבוע בחמישה ימים נבחרים -660 ₪ לשנה לחוג החמישי.  •

משתתף שלא יתמיד בתשלומים, "גאירו" רשאית להפסיק השתתפותו בהתראה של 7 ימים. •

ציוד אישי! לא חובה! 
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במהלך השנה יוצע להורי הנרשמים ציוד אישי, התשלום יתבצע באופן נפרד במהלך החודש הראשון רק כאשר תצא 
הודעה מסודרת במסגרת החוג. לא חובה שיוצע. (הרכישה הינה קבוצתית וחייבת את אישורם של לפחות 70% 

מהמשתתפים בחוג) חשוב לציין שלילדים בחוג לא חסר כלום ולכל משתתף יש ציוד של המדריך/ה. 

פרטים נוספים בהמשך… 

הנני מצהיר כי קראתי את כל 4 העמודים בהסכם זה ואני מסכים לתנאי ונוהלי ההשתתפות בחוגים בתוכנית 
״חוגי צהריים״ בבתי הספר בבאר יעקב כפי שהם מפורטים מעלה על כל העמודים ואני חותם ומאשר טופס זה 
במודע ומסכים ללא עוררין לכל הסעיפים, התנאים והנהלים האמורים ומתחייב לפעול לפיהם ולא תהיה לי כל 
טענה הנוגדת את כל האמור בהסכם ההתקשרות זה או נגד מי מאחריאים ולא תהיה לי כל טענה במישרין או 

בעקיפין.  
אני גם מאשר לשלם את מלוא הסכמים בהתאם לכמות החוגים המצויינים מעלה כולל דמי הרשמה. 

תאריך:_________________  

שם ההורה:_____________________  

חתימה:___________________ 

חשוב מאוד! לאחר הרשמה עברו אל ״הנחיות לאחר רישום״ בעמוד האתר  

בנוסף:עם סיום חתימה על מסמך הרשמה והתקשרות זה יש ליצור קשר איתנו על מנת להסדיר תשלום         
ולוודא שאכן הגיע ליעדו, פרטכם נקלטו בהצלחה.  

בברכה,  צוות ”גאירו" 

אנו מאחלים לכם שנה טוב והמון הצלחה בשנה החדשה!!!

ענפי ספורט 
ואומנויות לחימה

חולצה, מכנס, 
מחיר טרם נקבע  אביזרים נלווים

מחיר טרם נקבעערכות עבודה אשיותהעשרה בכיתה

אם זאת אנו דואגים לכל הציוד הנדרש לתלמידים בחוגים הקיוד קבוצתי ולא אישי

 ! 4! מתוך  4

המשך מטה


