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נוהלי ההרשמה לפרויקט הארוחות של ישיבת לפיד לשנה"ל תשע"ט
הורים יקרים שלום וברכה,

אנו מודים לכם על בחירתכם ואנו נעשה כל מאמץ להיות קשובים ולדאוג לרמת שביעות רצון גבוהה.
הילדים יקבלו ארוחת כיף ,כגון :שווארמה בתיבול שמתאים לילדים ,המבורגר  011%בשר בקר ,קבב,
שניצלונים ביתיים (מנתח טרי) שמכינים אצלנו ,פלאפל עם הרבה ירקות טריים ועוד ...מידי שבוע.
אלו מכם המעונינים לקבל מנות צמחוניות ,טבעוניות או נטולות גלוטן ,יוכלו לציין זאת בדף ההרשמה.
לקראת תחילת השנה ובעז"ה ,על בסיס קבוע ,יופץ התפריט מידי שבועיים כדי שגם אתם תדעו מה הילדים
מקבלים בארוחה ...קיץ נעים ובתיאבון
*התפריט בפיקוח דיאטנית קלינית.

אספקת הארוחות תחל ביום .09..90.20
סכום
מס' ימי ארוחות
חודש
ספטמבר 0.20
אוקטובר 0.20
נובמבר 0.20
דצמבר 0.20
ינואר 0.2.
פברואר 0.2.
מרץ 0.2.
אפריל 0.2.
מאי 0.2.
יוני 0.2.
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אספקת הארוחות בימים א'-ה'.
המחיר למנה רגילה הינו  01ש''ח כולל מע"מ.
סכום זה ייגבה בהוראת קבע בכרטיס אשראי ,באמצעות ספח פרטים להרשמה המצורף בתשעה
תשלומים שווים ע"ס  350.33ש"ח כ"א .
לא ניתן לשלם באמצעות הכרטיסים :אמריקן אקספרס ודיינרס9
מנה נטולת גלוטן בשרית או טבעונית -בתוספת  02ש''ח למנה ובתוספת  2002ש"ח לכל התקופה
הסכום החודשי לתשלום הינו  .1..22ש''ח לכל חודש בתשעה תשלומים שווים.
יש למלא בכתב יד ברור את ספחי ההרשמה ולהעבירם עד ליום ה 2..12.2102-בפקס או במייל
לפרטים הרשומים מטה.
תשלום בשקים ,מזומן או בהעברה בנקאית אפשריים בתאום מול המשרד.
ניתן להצטרף לארוחות מידי יום ראשון בשבוע ,ובתנאי שהרישום יעשה עד ליום רביעי שבוע
קודם.
ביטול ארוחות ,עד ה 03 -לכל חודש ,לחודש האספקה הבא ,בהודעה כתובה למייל.
לא ניתן לבטל אספקת ארוחות באמצע החודש9
במקרה של ביטול ,ניתן יהיה לקבל בכל עת ,את יתרת התשלומים ,עבור חודשים מלאים שטרם
נוצלו.
בכדי למנוע אי נעימויות ,אנו מבהירים כי רישום הילדים לארוחות הוא באחריות ההורים בלבד.

ניתן לפנות אלינו בפקס או במייל בכל שעות היום ונשמח לחזור אליכם
מיילbrunch.tashlum@gmail.com :
פקס15.-3010.1. :
נשמח לתת שרות ואוכל טעים,
צוות בראנצ' כריכים וארוחות
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ספח פרטים להרשמה
ישיבת לפיד
שם התלמיד__________________________________________ :
כיתה________________________________________________ :
מס' כיתה______________________________________________:
סוג המנה :בשרי \ צמחוני \ שניצל\ נטול גלוטן בשרי\ נטול גלוטן טבעוני
(נא להקיף בעיגול את המנה המבוקשת)
מס' טלפון נייד לבירורים___________________________________ :
כתובת מייל____________________________________________:
שם בעל הכרטיס________________________________________ :
מס' ת.ז .של בעל הכרטיס__________________________________ :
מס' כרטיס האשראי______________________________________ :
תוקף כרטיס האשראי_____________________________________ :
שלוש ספרות אחרונות בגב הכרטיס____________________________ :
חתימת בעל הכרטיס______________________________________ :
תאריך משלוח הטופס_____________________________________ :

יש למלא ולהעביר את הטופס חתום
לפקס 475-6041545 :או למיילbrunch.tashlum@gmail.com:

