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  )תש"ף(  2020בתי הספר והגנים של החופש הגדול תקנון רישום 

 * טל"ח/ יתכנו שינויים.

 
קיץ תש"ף, בהתאם להחלטת משרד  בתי הספר והגנים של החופש הגדולעיריית ב"ש וחברת כיוונים שמחות להפעיל עבורכם את 

טרום חובה עד כיתה ד' ותתקיים במוסד החינוכי בו למד -החינוך. הקייטנה מיועדת לתלמידי מערכת החינוך בבאר שבע, מגני טרום

 . , או בהתאם למסגרות שייפתחוילדכם במהלך השנה

 

 מחירי הקייטנות:

 :ב'-בבתי הספר כיתות א' ,בחט"צים  ,בגנים  

 01.07.2020  360, מחיר: 13.00 עד 7.30יום קצר,  - 06.08.2020עד ₪ 

 01.07.2020  ש"ח 866כולל ארוחת צהריים, מחיר:  16.00עד  7.30יום ארוך,  - 06.08.2020 עד 

 :'ד – ג' ספר כיתותהבבתי   

 01.07.2020  360, מחיר: 13.00 עד 8:00יום קצר,  - 06.08.2020עד ₪ 

 01.07.2020  ש"ח 1,119כולל ארוחת צהריים, מחיר:  16.00 עד 8:00יום ארוך,  - 06.08.2020עד  

 . תשלום ראשון יחויב בחודש יולי.  3 עד 1באשראי ע"פ מספר התשלומים שיבחרו בין  הוראת קבעתבצע באמצעות יהחיוב 

 

 :והגנים של החופש הגדולספר  בתיתקנון 

קייטנת החופש "ל"החברה"( לשבץ את בני/ביתי : החברה לתרבות הפנאי בבאר שבע" )להלן –"כיוונים חברת הנני מבקש/ת מ .1

 ."הגדול

   .חמישי-ראשון :בימים  06.08.20 -ועד ה  1.1.07.20 -בין התאריכים ה תפעלהקייטנה  .2

 . 13:00ועד השעה  8:00מהשעה  - בבתי הספר 16:00ועד השעה  7:30מהשעה  - בגניםשעות הפעילות:  .3

 . ( מותנת ברישום לתכנית המלאה16:00ועד השעה  13:00משעה ) ההצטרפות ליום ארוך .4

 .13:00עד לשעה  31.7.2020, באב'  י ,שישי ביום תקייםהשלמה י יוםלא תתקיים פעילות.  30.07.2020 , באב' טחמישי,  ביום .5

 

 :ארוחות

 . לארוחת בוקרוכריך  יש להצטייד בבקבוק מים .6

על הורה לילד בעל רגישות למזון לעדכן ולצרף אישור חמגשית. /בתפזורתלנרשמים ליום ארוך תסופק ארוחת צהריים חמה  .7

ההתייחסות לילדים אלרגיים או עם רגישויות, תהא בהתאם להנחיות תכנית ההזנה המופעלת ע"י משרד רפואי מאלרגולוג. 

)עד לקבלת תשובה מהתזונאית על החינוך ובהתאם לחוזר מנכ"ל, בהסתמך על אישור רפואי מאלרגולוג והחלטת התזונאית. 

 (.גיה מסוימת על הילד/ה להצטייד במזון מהביתההורה לצייד את הילד/ה במזון מהבית. כמו כן, במידה ואין מענה לאלר

 ניתן להירשם לגן / לביה"ס  בו לומד ילדכם בלבד! .8

 

 :הבריאות משרד הנחיות על ושמירה בריאות הצהרת

 ידוע לי כי בהתאם להנחיות משרד הבריאות חלה חובה על ההורה למלא הצהרת בריאות בכל יום ולהעבירה לצוותים. .9

 (הקייטנה בפעילויות הילד להשתתפות רפואית מסיבה מניעה ואין, )התחייבות כי הילד/ה עומד/ת בתנאי הבריאות הנדרשים

 !  תלמיד שיגיע ללא הצהרת בריאות ומסיכה לא יוכל להשתתף בקייטנה .10

 וכי עלי ללוות את הילד לקייטנה וממנה. ידוע לי כי בהתאם להנחיות הנ"ל לא תתאפשר כניסתי למתחם הקייטנה. .11

קבלת הילד/ה לקייטנה מותנת בהמצאת אישור רופא מומחה המציין סוג הורה לילד אלרגני מתחייב לידע את החברה,  .12

 .האלרגיה, התסמינים המזון והטיפול הרפואי הנדרש

 הרישום לקייטנה.על ההורה למלא שאלון רפואי הנוגע למצבו הבריאותי של הילד, כחלק מהליך  .13

במידה וקיימת בעיה רפואית כלשהי יש לחתום על טופס הצהרה מתאים במוקד רישום ושרות לקוחות ולכן אין להמשיך  .14

 הרשמה מקוונת זו.

 אני מצהיר/ה בזאת כי לבננו/בתנו אין בעיה רפואית כלשהיא המונעת ממנו/ה להשתתף בפעילות האמורה. .15
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 !חשוב

, קבוצה לפתיחת הנדרש מהמינימום יפחת הנרשמים ומספר היה. מותנית במינימום משתתפיםידוע לי כי פתיחת התכנית  .16

הודעה  ישלחהחופש הגדול". במקרה זה, ת בתי הספר והגנים שלהזכות לאחד מוקדים בתכנית הבוקר של " שמורהכיוונים ל

 ם יוחזר במלואו(.לנרשמים )הורים שיסרבו להעביר את ילדיהם למוקד אחר יוכלו לבטל השתתפותם וכספ

 הודעה לנרשמים.  תישלח, לכיוונים שמורה הזכות שלא לקיימו, ועל כך במוקד מסוים ארוך ליוםאם לא יהיו די נרשמים  .17

" ולחברת כיוונים שמורה של החופש הגדול בתי הספר והגניםיובהר כי צוות הצהרון לא יהיה בהכרח מתוך סגל ההוראה של " .18

 הזכות לשבץ אנשי צוות אחרים במסגרת. 

 ההתנהגות ובעיות היה. עימיהחברה תתריע על כך בשיחה  – התנהגות בעיות תהיינה/ביתי שלבניידוע לי, כי במקרה  .19

 .תופסק לאלתר קייטנהתהא רשאית להפסיק ההתקשרות, ופעילות הילד ב כיווניםמשכנה, ית

ו/או במידה ומשולבת סייעת צמודה ביום החינוך הפורמאלי יהיה עלי לידע את  ולבני/בתי צרכים מיוחדים ידוע לי, כי במידה .20

 את לכיוונים יקנההחברה. על ההורים לדאוג לשילוב סייעת צמודה גם לתקופת הקייטנה. אי העברת המידע בעת הרישום 

 שהיא.את ההתקשרות לאלתר ולא תהא לי כל טענה מכל סוג  להפסיק הזכות

בהנחיית משרד  אוהפעילות תופסק בשל כוח עליון, ו במידה. כספי בהחזר מזכה אינה שהיא סיבה מכלמובהר כי היעדרות  .21

 כספים, ככל שיבוצע שיפוי לחברת כיוונים.  החזר יבוצעהבריאות, 

 .כיוונים שומרת לעצמה את הזכות לצלם את הפעילויות ולעשות שימוש בצילומים על פי שיקול דעתה .22

מדי יום ביתי מבית הספר/ גן הילדים \כמו כן, הנני מתחייב להוציא את בני .15.30לא תתאפשר הוצאת ילדים לפני השעה  .23

 .ביום ארוך 16:00ביום קצר עד לשעה  13:00עד לשעה ביומו ו/או 

 

 שינוי פעילות: 

 .₪ 50אחויב בדמי שינוי של  01/07/2020מהתאריך אבקש לשנות את מסלול הקייטנה מיום ארוך ליום קצר, החל אם ידוע לי כי 

 

 :ביטול רישום
יש לשלוח את הטופס למוקד השירות בחברת כיוונים  ביטול רישום יעשה בכתב בלבד על טופס ביטול קייטנה )ניתן להורדה מהאתר(

המועד הקובע לטיפול הינו . 08-6290069ולאשר קבלתו בטלפון  08-6290064או פקס:  tel@kivunim7.co.ilבאמצעות: דוא"ל 
 התאריך בו התקבל טופס הביטול במוקד השירות.

 

  ימי עסקים. 45החזר כספים בגין ביטול/זיכוי יתבצעו תוך 

  ממחיר 15%, אחויב בדמי ביטול של 2.7.20עד  28.06.20ביטול השתתפות בין התאריכים הנני מאשר/ת כי במקרה של 
 הקייטנה.

  אחויב במלוא התמורה בגין הקייטנה. בתקופה זו יוכל  ,02.07.20 ביטול השתתפות לאחר התאריךהנני מאשר/ת כי במקרה של
 .הילד להמשיך וליהנות מהקייטנה עד לסוף הפעילות

 החיוב של  שינוי אמצעי תשלום לבקשת הלקוח, המצריך משיכת המחאות של הלקוח, יחייב את הלקוח בעלות שוות ערך לגובה
 .קחברת כיוונים ע"י הבנ

 
 לפיכך, הנני מתחייב בהתחייבות בלתי מותנית ובלתי חוזרת כדלקמן:

 ."קהו לשלם את מלוא הסכום לפי התקופה האמורה באמצעות אשראי / .1

ל המחאות ובמקרה של ביטול או אי כיבודם בבנק לחתום תוך שבעה ימים ע"ק/הואני מתחייב לכבד את פרטי כרטיס אשראי/ .2

 בהתאם לאמור בסעיף א' לעיל ולהעבירם מידית לחברה. .במזומן תשלוםהמחאות חדשות/ כרטיס אשראי חדש/ 

במידה וכרטיס האשראי/הוראת הקבע/ההמחאות שניתנו לא כובדו, הריני לאשר לגבות בתשלום השוטף הבא את חובי בגין  .3

 חובות העבר.

 לי, כי לא תתקיים וועדת הנחות בבתי הספר וגני החופש הגדול.  ידוע .4

 בחתימתי על מסמך זה הריני לאשר את הצטרפותי לקבוצת מסרונים ייעודית לקבלת הודעות. .5

 בחתימתי זו אני מאשר/ת קבלת מידע פרסומי ו/או שיווקי, מאת חברת כיוונים.  .6

 

 לואו באתר כיוונים וחתימתי מהווה את הסכמתי לתנאים האמורים בו.כי קראתי את התקנון המלא המופיע במ /תהריני מאשר
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 מוקד שירות לקוחות של חברת כיוונים יעמוד לרשותכם לאחר ביצוע הרישום :

 )העיר העתיקה( באר שבע 56כתובת המוקד: רחוב הדסה 

 קבלת קהל:

 18:00 עד 9:00בימים ראשון ושלישי, בין השעות 

 15:00עד  9:00בין השעות  בימים שני, רביעי וחמישי,

 המוקד אינו פעיל -בימי שישי וערבי חג 

 tel@kivunim7.co.il, בדוא"ל: 6290064-08, פקס: 6290069-08טלפון: 

 

 המחאות על מנת לשלם במזומן / ,בלבד , בתיאום מראשלמוקד רישום בכיוונים להגיעניתן 

 

mailto:tel@kivunim7.co.il

