
 

 
 

 בס"ד

 מועצה אזורית לב השרון 
 חינוך משלים נוער והמחלקה ל

 ומעונות יום מדור צהרונים 

 

 

 

 ט:תשע"הלימודים  לשנת רישום לצהרון טופס
 

 __בישוב:______________בית______ביה"ס_ גן/לצהרון  תנובנו/אנו מעוניינים לרשום את בנ

 תעודת זהות שם הילד/ה שם משפחה

   

 

 מין  לידה  תאריך

  

 

 פלאפון שם האם פלאפון שם האב

    

 

 __________________מייל של אחד ההורים :___________________

 מאשר למועצה לשלוח מידע וניוזלטר חודשי לכתובת הדואר האלקטרוני שלי .

 לא מאשר למועצה לשלוח מידע וניוזלטר חודשי לכתובת הדואר האלקטרוני שלי.

 סמן במקום הנכון , 

 רישום לשבוע מלא 

 :________________רישום ליומיים בשבוע . הימים הקבועים הם 

 ימים הקבועים הם :______________לשלושה ימים קבועים בשבוע . ה רישום

אנא ציינו במידה ולבנכם/ביתכם ישנה מגבלה בריאותית או מגבלה אחרת המחייבת התייחסות או טיפול 

 מיוחד במסגרת הצהרון 

 האם קיימת רגישות או אלרגיה למזון ,לתרופות או לגורם אחר : .1

___________________________________________________________________  . 

 

 או התקפי עצירת נשימה: תווצויו,התכהתעלפויות  .2

. _______________________________________________________________אחר

  המלצה למתן טיפול במסגרת הצהרון יש לצרף אישור מהרופא ובמידה ויש צורך, 

 וכי הם מקובלים עלי. חנהלי מדור צהרונים לשנה"ל תשע"ון ותקנהריני מאשר/ת כי קראתי את 

 ת.ז ההורה_____________________________   חתימת ההורה_____________________

 

 _______תאריך קבלה : ______________                                     : לשימוש המשרד

 ______________________________הערות :___________________________



 

 
 

 בס"ד

 מועצה אזורית לב השרון 
 חינוך משלים נוער והמחלקה ל

 ומעונות יום מדור צהרונים 

 

 

 

 טלשנת הלימודים תשע" -כתב התחייבות לצהרונים
 
 
 
 
 

ני תמורת הסכמתה של המועצה האזורית לב השרון )להלן הרשות(, לפי בקשתי, לרשום את בני/בתי הנ"ל לצהרון שמתקיים בג
 ובבתי ספר: עירוניים 3-4הילדים  לגילאי 

 ייב/ת בזאת כדלקמן:אני הח"מ ______________________ מתח

 .₪ 200על סך בנוסף תשלום חד פעמי עבור דמי הרישום ו  .  לשלם למועצה את התשלום השנתי  עבור הצהרונים. 1
. כל סכום שלא ישולם במועדו, יחויב בתשלומי פיגורים עפ"י חוק הרשויות המקומיות )ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה( 2

 .1980תש"מ 
 חיוב בכרטיס האשראי שלי יתבצע כל עוד הכרטיס בתוקף ובאין התנגדות חברת האשראי לביצוע התשלום. . ידוע לי כי4
                                                        . התחייבות זו סופית ומוחלטת והריני מוותר/ת על כל התראה בכל הקשור בה.5

 ____________________חתימה:                                    את תוכנו. תוכן הטופס הובהר לי ואני מאשר/ת כי הבנתי
                                                         

 לבחירתכם אמצעי התשלום הבאים: הוראה לחיוב חשבון הבנק  או הוראה לחיוב כרטיס אשראי

 הוראה לחיוב חשבון הבנק
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

בסכומים ובמועדים  חתשלום לצהרונים לשנה"ל תשע"מ  נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו בסניפכם, בגין .  אנו הח"1
 שיומצאו לכם מדי פעם בפעם

 כמפורט מטה ב"פרטי ההרשאה". מ.א. לב השרוןאמצעי מגנטי  או רשימות ע"י     
 ידוע לי/ לנו כי:

הוראה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה ממני/מאתנו בכתב לבנק ולמ.א. לב השרון שתכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתן הודעה .   א. 2
ידי/נו לבנק -אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסוים ובלבד, שהודעה על כך תימסר עלניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.בבנק וכן 

 לפני מועד החיוב.בכתב, לפחות יום עסקים אחד 

 אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב, לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב, אם אוכיח/נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים  .ב
 .   ידוע לי/לנו כי הפרטים שצוינו בכתב ההרשאה ומילויים, הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.3
 י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי/לנו ע"י הבנק הודעה מיוחדת בגין חיובים אלה..   ידוע לי/לנו כי סכומי החיוב עפ"4
 .   הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זו, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.5
הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי/לנו על כך מיד לאחר קבלת  .   הבנק רשאי להוציאני/נו מן ההסדר המפורט בכתב6

 החלטתו, תוך ציון הסיבה.
 קבלת הוראות אלו מבעל החשבון. מ.א. לב השרון.   נא לאשר ל 7

 )שם המוטב(                        
 

 
 

 הוראה לחיוב כרטיס אשראי  
 

ה, חובה על בעל הכרטיס לעדכן את מדור  במידה ויוחלף כרטיס האשראי במהלך השנ
 .צהרונים במספר הכרטיס החדש. פרטי הכרטיס  אינם  מתעדכנים באופן אוטומטי

 

               
 

3 

            

 ישוב מס' תעודת זהות שם הילד/ה שם משפחה

 

 תאריך:

 שם הילד: 

 מספר זהות הילד:

  
         

 

 מספר חשבון בנק :
 

             

 

 

 קוד מוסד  
   27841 

 קוד מסלקה       

 בנק    סניף  

     

 

 פרטי בעל החשבון

              

 מושב מס' כתובת מספר ת.ז שם פרטי שם משפחה

  

 טלפון נייד טלפון בית

 

 פרטי ההרשאה                                                                                                          
מ.א. עפ"י )העקרונות לקביעתם(:         מ.א. לב השרוןסכום החיוב ומועדו, יקבעו מעת לעת ע"י 

 לב השרוו
 שם המוטב                                                          

 

 אישור הבנק         
 חתימה           

 ניףוחותמת הס      

 

                

 

 מספר כרטיס אשראי                                                    

 

 פרטי בעל החשבון

              

 מושב מס' כתובת מספר ת.ז שם פרטי שם משפחה

 

  
 טלפון נייד טלפון בית

 

 :טיסחתימת בעל הכר

 סוג כרטיס אשראי:

 ויזה  
 ישראכרט 
 אמריקן אקספרס 

 תוקף הכרטיס
 

    

 

   
 

 

 חתימת בעל החשבון
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