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 קסם הג'ונגל   וטרינריה ובעלי חיים   לחוג טופס הרשמה 

''וטרינריה ובעלי חיים לילדים'' מפגיש בין הילד לוטרינר ומאפשר הכרות מעמיקה וחוויתית עם עולם    חוג  פרטים כלליים על אופי הפעילות: 
 בעלי החיים מנקודת מבטו של רופא החיות.

 באווירה אישית, מהנה וכייפית בשיתוף עם מגוון של בעלי חיים. החוגים שלנו מתקיימים

דם ושתן, גיבוס שברים, סדנת רנטגן, סדנת   מודלים של אברי הגוף, ניקח דגימות בניית בין הפעילויות נערוך גם תחרויות ומשחקי וטרינריה,
 התוכן מעשי מאוד וכל הילדים זוכים להשתתפות מלאה.  מוח ועוד

בין היתר, אנו נבין מה עושה הוטרינר כאשר הוא צריך לטפל בבעל חיים פצוע או חולה, אילו פרוצדורות יש לבצע, איך מרפאים את בעל  
  .החיים ואפילו נזכה להתנסות בכלים שבהם משתמש הוטרינר

, הילד לומד הרבה מעבר לעולם החי והרפואה הוטרינרית, הילד מקבל ערכים חשובים להתפתחותו במסגרת חברתית  בחוג הוטרינריה
 הילד לומד להעניק ולתת ללא תנאים ולהכיר את הסביבה בה הוא חי.   .אשר תואמת את אופיו

 , מהנה וחוויתי מאוד.עוצמתי חוג

 בהנחיית אנשי וטרינריה מוסמכים בעלי נסיון עשיר בהדרכות ילדים. 

 לכתוב בכתב ברור ככל האפשר.   –   פרטי הרשמה 

     ____. גיל:_____.________________ שם הילד המשתתף:__   שם מלא ההורה:_________________.  

 ____. גיל:_____. ___________שם הילד השלישי המשתתף:__  גיל:_____. __.  _________ שם הילד השני המשתתף:____ 

 _________________. : למקרה חירום   טלפון נוסף  _________________  נייד אבא:   __________________נייד אמא: 

 להגיע עם תעודת זהות.לאיסוף הילד יש   :____________ ת.ז:________________ מהחוג בתי  \שם האדם שיגיע לאסוף את בני 

 מיקום ומועד  עלות,  

 "החווה של דני" מושב סתריה.

 16:30-17:30ג -כיתות א שניימי 

 17:30-18:30ו -כיתות ג שניימי 

 

 ש''ח   220:  בחוג עלות השתתפות  

 ( )תשלום חד פעמי ש''ח    240 עלות חומרים שנתית הכוללת ערכה: 

 משתתפים.  15מוגבלת לעד כל קבוצה 

 

 מה להביא? 

 ., בקבוק מים אישימטרייה\כובע 

 צוות  

 קסם הג'ונגל.רופאה וטרינרית ומדריכה ראשית בביה''ס לוטרינריה  ד''ר שירי שחרמדריכה 

 מה עושים ההורים בנתיים עד שנגמר השיעור? 

אין להיות באיזור החוג ולהפריע  בכל מקרה שלא יהיה  –ניתן להמתין ברחבי החווה או בקופיטריה, יש חומסייה נהדרת מחוץ למושב 
 מריכוז. ואת המדריכה ת הילדים למהלכו. זה מוציא א
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   תשלום 

 מתחדש אוטומטית. תשלום  חודש בחודשו, בראש כל חודש., בכרטיס אשראיהתשלום מתבצע 

 
 :   )בשל המצב, התנאים מעט קשוחים מבדרך כלל אנו מתנצלים על כך( תשלום    י נוהלי ביטול רישום והחזר 

 הודעת הביטול.קבלת לאחר שראש חודש נכנס לתוקף מביטול חודש.  )או במהלך( באמצע  השתתפות אין אפשרות לבטל . א 
  .ומכל סיבה אין החזרים כספיים בשום מקרה .ב
 במידה ואינכם מעוניינים לחדש את הרישום לחודש הבא, יש ליידע אותנו לפחות שבוע מראש.  .ג
- בעל או להשתנות עלולות להסגרבשל המצב הלא יציב שאנו נמצאים בו בתקופה זו, יש לקחת בחשבון שהקבוצות  חשוב:  .ד

אנו נשתדל לבוא לקראת המשתתפים   של ביטול מצידנו או בשל גורם עליון,כורחנו. הימים והשעות עלולים להשתנות. במקרה 
 ולהחזיר את החלק היחסי של התשלום.

השתתף בחוג ויתבקש ילד שלא חידש תשלום מכל סיבה שהיא אך הגיע בכל זאת לחווה, אינו נמצא באחריותנו ולא יורשה ל .ה
 .בשום פנים ואופן נא לא להגיע למצב כזה לעזוב את החווה בשל ענייני ביטוח.

 יושלמו במועד אחר שייקבע.  סגר,\מזג אויר\חיסור מדריכה\שיעורים שלא יתקיימו בשל מועדי חג .ו

 שחשוב לקרוא.   עוד כמה דברים אחרונים 

 . זהות זהה לזו שצרפתם לטופס ההרשמהיתבצע ע"י הצגת תעודת החווה איסוף ילדך מ .1
לא להביא  מומלץ,  אינה אחראית בכל צורה שהיא על אובדן ו/או נזק שייגרמו לציוד האישי החוג או החווההנהלת  :ציוד אישי  .2

אינם   המדריכים והמנהלים (.החוגאבד )גורם המפריע למתן שירות לילדי הניידים, משחקים אלקטרוניים ודברי ערך עלולים ל
 ראים לאובדן או גניבה. ידוע לך שהביטוח אינו מכסה על ציוד אישי.אח

במידה ותהינה בעיות משמעת ואם בנך/בתך כי סיכן/ה את שלומו/ה או  חובה להשמע להוראות המדריכים! : בעיות משמעת .3
ו/או  החוג והחווהו/או הפר את הוראות משמעת מנהל/רכז/מדריך  או של בעלי החיים בטחונו/ה ו/או של המשתתפים האחרים

והינכם   ללא החזר תשלוםרשאי להפסיק השתתפות בנכם / בתכם בפעילות  החוג או המדריכה,מנהל  - פגע במשתתף אחר
 .האפשרי בהקדם מהחוגה  \מחויבים לאסוף את הילד

תהיה לי התנגדות לפרסום תמונות בני/בתי במדיה. אם ישנה התנגדות יש להודיע לנו   ולא ידוע לי כי האירועים בסדנה מצולמים .4
 בכתב מראש לפעילות ובעת ההרשמה.

מינימום נרשמים או לסגור הרשמה במספר מקומות ל הקבוצה בהתאםשומרת לעצמה לשיקולה בלבד לפתיחת  החוגהנהלת  .5
 מוגבל. 

 וב את הקבוצה ולשוטט ברחבי החווה. חובה להצמד למדריכה ולכל הוראותיה. אין לעז .6
קבוצות החוג המתקיימות בחווה של דני מתקיימות באופן פרטי ואינן קשורות בשום צורה לכל גורם עירוני או קהילתי ולשום   .7

 מתנ''ס.
 

הכוללת שיתוף בעלי   פעילותהורים יקרים, אנו לא גמישים בכל הנוגע להצמדות לכללים ולהוראות המדריכים. זוהי 
של החניך מהפעילות לצורך שמירה  הוצאה מיידיתהצמדות לכללים תגרור -חיים וציוד יקר ולכן בעיות משמעת ואי

 נעימויות. -בעלי החיים, הציוד ועל שאר החניכים. אנא וודאו עם הילד שהוא מבין זאת בכדי למנוע אירווחתם של על 
 

 , הבנתי אותם ואני מסכים לכל התנאים.לחוג הוטרינריהל להרשמת בני/תי  אני מאשר שקראתי את כל התנאים לעי

   שימו לב: 

או   mypets4u@gmail.com , לחתום ולשלוח צילום למייל כולל תצהיר הבריאותצ המצורף לטופס זה יש למלא את הטפסים
  לחתום על כל הדפים. יש  whatsapp 0545352761ל

 

                                                             תאריך:  ___ /  ___/ ___  ,  מס' ת.ז. ההורה: _____________ שם מלא ההורה:_____________  חתימה:                                  
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 תצהיר בריאות להשתתפות בסדנת וטרינריה ובעלי חיים 

 ההורה: שם מלא של 

 ת.ז של ההורה: 

 שם הילד/ה:

 הנני מאשר כי לילדי אין מגבלות בריאותיות פיזיות או מנטליות אשר מונעות את השתתפותו בפעילויות הוטרינריה. 

 ידוע לי שחלק מהפעילויות כוללות מגע ישיר עם מגוון של בעלי חיים, מזון של בעלי חיים וכל המשתמע מכך. 

 נא פרט אותן כאן:מסויימות, אלרגיות, מחלות וכד' ת  במידה וידוע לך על רגישויו

 במידה והילד נוטל תרופות נא פרט אותן כאן כולל מינונים ומועדי נטילת התרופה:

 : ה\הילד יהיה אחראי על נטילת התרופות בזמן ויעדכן בכך את המדריך

 

 

 


