
 המחלקה לנוער וחינוך משלים
 מדור צהרונים ומעונות יום

 
 נובמבר תשע"ט 7             

 חנוכהבחופשת צהרון הרשמה ל
 

 הורים יקרים,
 

לב השרון מצטרפת להפעלת  משרד החינוך מועצה אזוריתבהתאם להחלטת 

 הקייטנה של החגים. 

 04.12.18-10.12.18בין התאריכים , שלישי עד שניהקייטנה תפעל בימים 

  07:30-13:00בין השעות )לא כולל שישי( 

 .  13:00-16:30הצהרונים יפעלו בין השעות  אלהבימים 

 להלן פרוט:

 שעות פעילות 

13:00-07:30 

 שעות פעילות

16:30-13:00 

 דרכי תשלום

פטורים מתשלום  פטורים מתשלום נוסף ילדים בצהרון מלא

 נוסף

 

עבור כל יום נוסף  בצהרון חלקיילדים 

לימים  ₪ 30תוספת 

 שלא נמצאים בצהרון

עבור כל יום נוסף 

לימים  ₪ 75תוספת 

 שלא נמצאים בצהרון

 טופס מצורף

ילדים חדשים 

שאינם רשומים 

 לצהרון

 לפעילות הבוקר 

 לכל השבוע ₪ 150סך 

באמצעות סייעת הגן, ) 

 (רישום ותשלום

75 ₪  

 בצהרון ליוםתוספת 

 

 טופס מצורף

 

 לילדים חדשים בלבד )שאינם בצהרונים( 

 לסייעת הגן. ₪ 150בסך עבור הבוקר יש להעביר תשלום 

 18/1117/ סיום ההרשמה עד לתאריך:

 רישום על בסיס מקום פנוי בלבד.לאחר מכן יתבצע 

 

 לצהרוןמצורף טופס הרשמה 

 , 09-7960229/7960261בירורים נוספים הנכם מוזמנים לפנות  למדור צהרונים ל

 09-7960255 ניתן להשיב טופס זה סרוק למייל או לפקס:

 hasharon.com-zohar@levדוא"ל 

 

 בברכה,

   
 חגית יהודה שרפי                      רותם עמוס                              

mailto:zohar@lev-hasharon.com


 המחלקה לנוער וחינוך משלים
 מדור צהרונים ומעונות יום

     מנהלת מחלקת נוער וחינוך משלים              מנהלת מדור צהרונים ומעונות יום 
         

 חנוכההרשמה לצהרון בחופשת  

 
 שם הילד /ה :___________________  ת.ז.____________________

 
 שם הגן/ ביהס :___________________ ישוב:__________________

 
 לאוכל:________________________________________רגישות 

 
 כתובת          :___________________________________________

    
 שם ההורה  :____________________ ת.ז.____________________

 
 טלפון           :______________________

 
 ______________דוא"ל          :_____________________________

 
 לסמן תאריכים המתאימים:

 
 04.12  

 יום ג'
05.12  
 יום ד'

06.12  
 יום ה'

09.12 
 יום א'

10.12 
 יום ב'

  בוקר
צהרון )לילדי 

 חלקי בלבד(
 07:30-13:00  

 ( ₪ 30)עלות 

     

 
   צהרון

13:00-16:30 
 (₪ 75)עלות  

     

 
 

 הוראה לחיוב כרטיס אשראי  
 

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

 

               
 

3 

 

     

 

                

 

 מספר כרטיס אשראי                                                     

 

 פרטי בעל החשבון

              

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

 

  
 טלפון נייד טלפון בית

 

 :חתימת בעל הכרטיס

 סוג כרטיס אשראי:

ויזה  
ישראכרט 
אמריקן אקספרס 

 תוקף הכרטיס
 

    

 

   

Cvv  

 ניתן להשיב טופס זה סרוק למייל

 7961219-09או לפקס:  comhasharon.-zohar@levדוא"ל 

 

mailto:zohar@lev-hasharon.com

