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 :2 נספח

 

 הסכם עם ההורים:

 
 . על נספחיה ולחתום במקומות שנועדו לכךיש למלא את כל הפרטים הנדרשים בבקשה  .1

 

 המסמכים שיש לצרף לבקשה: .2

 צילום ת"ז של שני בני הזוג + ספח שבו רשומים פרטי הילד/ה. .א

 אישורי אבטלה, מחלה, נכות, לימודים. .ב

 שני בני הזוג.של  1120פברואר תלושי שכר של משכורת חודש  .ג

 .₪ 300אישור על תשלום דמי רישום בסך  .ד

 ידי שני בני הזוג.-חתומים על –הצהרה על בריאות הילד/ה והולכת ילדים למעון וממנו  .ה

 ידי שני בני הזוג.-חתום על –כתב התחייבות  .ו

 כל אישור נוסף לאימות הנתונים הנמסרים בבקשה זו.  .ז

        

 פי גילו/ה ובהתאם להתפתחותו/ה לפי שיקול דעת הגורמים האחראים.א.   שיבוץ ילד/ה בכיתה יעשה על  .3

 

 ידי איחודן/או-המתנ"ס רשאי לערוך במבנה קבוצות הלימוד ובתוך מסגרות החינוך במתנ"ס ולפי העניין, על .ב

 פיצולן של קבוצות לימוד קיימות, בהתאם למספר הילדים הנרשמים למעון בתחילת שנת הלימודים ו/או 

 ם המבקרים במהלך השנה. מספר הילדי

           

 . ש"ח  300 –בסך דמי רישום קבלת ילד לכיתת המעון מותנית בתשלום  .4

 

 למרות התחייבות המתנ"ס להפעיל את המעון במשך שנת הלימודים יהיה המתנ"ס, רשאי להחליט על ביטול  .5

 מספר סביר של משתתפים, המאפשר . כאשר המתנ"ס, ינקוב בבכל המעון משתתפים 20הפעילות עם לא ירשמו לפחות 

 הפעלה של המעון במתכונת שאותה קבע המתנ"ס בשיתוף רשת מעונות יום קהילתיים בחברה למתנ"סים.

 

 9/11 - חודשי פעילות מחודש 11.25 :.   א.    הפעילות תתקיים במהלך כל תקופת שנת הלימודים, קרי במשך6       

 , למעט אי פעילות כמתואר, נמשיך לשלם את שכר הלימודים כאמור בהסכם זה. 08.08.2012 - ועד ליום                    

           

 פי הנחיות -יפעל המתנ"ס על –פי צו, הוראה, או הנחיה של רשות מוסמכת -בכל מקרה שבו ייסגר המעון על .ב

 רשת מעונות יום קהילתיים בחברה למתנ"סים ומשרד התמ"ת.

              

 ל במתכונת מלאה החל מיום הלימודים הראשון.המעון יפע .ג

 עם זאת, מתבקשים הורי הילדים, להוציא את ילדם מן המעון בימי הלימוד הראשונים בתאום עם מנהלת המעון.

 

 .31/7/11 - .   אם  המתנ"ס לא  יפתח את כיתת המעון, תינתן להורים הודעה על כך עד ליום7    

 

 בעים ע"י משרד התמ"ת,המתנ"ס ורשת מעונות יום קהילתיים בחברה למתנ"סים.מועדי ההרשמה לכיתות המעון נק  .8

 

 המתנ"ס רשאיורשות המקומית. מאחר בההרשמה לכיתת המעון נעשית בהתחשב במועדי הרישום לכיתות הגן   .9

 על ההורים להיערך בהתאם. –פתיחת כיתת המעון, לאחר תום מועד ההרשמה לכיתות הגן -ליתן הודעה על אי
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 במזכירות המתנ"ס. יום, ויטופלו רק לאחר מילוי טופס ביטול מתאים 30א.    בקשות לביטולים יוגשו בהתראה של  . 10      

 

 לא יתקבלו בקשות ביטול מכל סיבה שהיא ואנו מסכימים, כי אם תוגש בקשת ביטול לאחר           31.07.11ב.    מתאריך              

 המועד הנ"ל, נמשיך ונחויב בתשלום שכר הלימוד, בגין כל תקופת שנת הלימודים כאמור בהסכם זה.                    

 

 תחייב אותו בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש. בקשת לכל חודש  10-לבקשת ביטול שתוגש עד   .ג

 תחייב אותו בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב, לאחר לכל חודש  10 -הלאחר  יטול שתוגשב       

 החודש שבו הוגשה בקשת הביטול.       

 

   07:00 - מהשעה ובימי ו'  16:00ועד השעה  07:00ה' הן מהשעה   –ידוע לנו כי שעות הפעילות במעון בימים א' .          11   

 בצהריים. 13:00ועד השעהבבוקר                   

 בצהריים , יחתום על טופס מתאים במעון, המאשר גבייה  16:00 – 17:00הורה המעוניין בשעת הארכה בין השעות                      

 לחודש. ₪ 250 - בסך                     

         

  ₪ 15.-יגבה ממנו סכום של כל הגעה לאיסוף הילד/ה מהמעון לאחר השעה הנקובה תחשב כאיחור. הורה שאיחר  א.     .12      

 לאחר שלושה איחורים באותו חודש יגבה סכום מלא של שעת הארכה.                    

 

 לאלתר את השתתפות בנו/בתולהפסיק  במידה וההורה יוסיף לאחר או שאיחורו בלתי סביר, המתנ"ס שומר על זכותו .ב

 מוד כאמור בהתחייבות.בפעילות המעון. במקרה זה, יחויבו ההורים במלוא שכר הלי

 

 ידם, בשיתוף רשת -ידי משרד התמ"ת, בהתאם להנחיות וקריטריונים. שייקבעו  ויפורסמו על-שכר הלימוד נקבע על         .13       

 מעונות יום קהילתיים בחברה למתנ"סים.                     

 

 באמצאות הוראת קבע לפקודת המתנ"ס. אשר תגבה  2011 -ספטמבר שכר הלימוד הינו שנתי וישולם החל מחודש    .  א.  14       

 לחודש או באמצאות כרטיס אשראי. ההורים מתחייבים בזאת שלא לבטל את הוראת הקבע עד לתשלום  10-בכל ה                      

 מלוא שכר הלימוד או ביטול עסקת כרטיס אשראי.                      

                

 יחויב בתשלום מלוא שכר הלימוד עבור אותו החודש. –לחודש  15-לחודש ועד ה 1-ד המתקבל למעון בין היל .ב

 

משכר הלימוד  50%יחויב בתשלום של  –לחודש ועד לסוף החודש  16-ילד המתקבל למעון בין ה .ג

 המלא באותו חודש. 

 

        

     . אי לכך הרינו וביטוח כולל חוגי העשרה ו/או סל תרבותכי שכר הלימוד החודשי אינו  ידוע לנו.          15       

 לחודש       ₪ 25 –ו    לחודש בגין העשרה ₪ 100הלימוד בסך: לשכר  בנוסף  גבייה חודשית לאשר          

 בגין סל תרבות.          

 

 לסכום שיקבע ע"י החברה  התאםתלמידים ב ש"ח 40בסך  הריני לאשר גבייה חד פעמית בגין ביטוח        . 16       

 סים"למתנ                     

 

  

-----------------------------     -----------------------------------     --------------------------------------- 

 חתימה           שם החותם         תאריך           


