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 אלפי מנשה –מעון יום 

 רשת מעונות יום קהילתיים "התחלה חכמה"

  7926193 2רחוב דן  -"ניצנים" יובלים

 7926525 3רחוב כנרת  –גבעת טל  –"ניצני טל" 

 
 :3נספח 

 כתב התחייבות לתשלום שכר לימוד למעון           

 
 ות הוראת קבע ימולאו למשלמים באמצע             

 

                 "נצנים" של רשת התחלה חכמה א.  עבור השתתפות ילדנו במעון.   1           

 די מתנ"ס אלפי מנשהי-המופעל על                      

 

  8/8/2012 - ליום ועד 9/11 – הננו מתחייבים לשלם מידי חודש, בחודשו החל מחודש                      

 התאם לפרסומי משרד התמ"ת לימוד בהשכר את (, "תקופת שנת הלימודים")להלן:                      

 תשלומים. 11 – בובתוספת עלויות העשרה, סל תרבות וביטוח,                      

 

 פרו  __________סניף   _________באמצעות הרשאה לחיוב חשבוננו אשר מס                      

 

 ___ )להלן: "החשבון"(, כל חודש.____בנק_____                       

 

 

 

 ימולאו למשלמים באמצעות כרטיס אשראי                 

 

                של רשת התחלה חכמה  עבור השתתפות ילדנו במעון "ניצנים" .ב

  אלפי מנשה.ידי מתנ"ס -המופעל על

 

-ליום  ועד 9/11 - דשו החל מחודשהננו מתחייבים לשלם לכם מידי חודש בחו

)להלן: "תקופת שנת הלימודים"(,  את שכר הלימוד בהתאם לפרסומי משרד  8/8/2012

שווים תשלומים  11 –ובתוספת עלויות העשרה, סל תרבות וביטוח, ב   התמ"ת

אקספרס / דיינרס / אחר:   אשראי מסוג ויזה / ישראכרט / אמריקן באמצעות כרטיס 

 לחודש. ________ כל בתוקף עד _______  שמספרו ________ ___________

 

         

 

 ימולא למשלמים באמצעות שיקים          ג.                    

    

 "ניצנים"  של רשת התחלה חכמה עבור השתתפות ילדנו במעון 

 ידי מתנ"ס אלפי מנשה.-המופעל על

 

  8/8/2012 -ועד ליום  9/11 –בחודשו החל מחודש  מידי חודשהננו מתחייבים לשלם                       

 )להלן: "תקופת שנת הלימודים"(, את שכר הלימוד בהתאם לפרסומי משרד התמ"ת                      

 תשלומים. 11 –ב  ת עלויות העשרה, סל תרבות וביטוחובתוספ                      

 

 __________סניף   ______ בנק_________ )להלן: "החשבון"(  מחשבון מספר                      
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 .     ימולא במידה וצד ג' מתחייב בתשלום שכר הלימוד2         

 

 "ניצנים" של רשת התחלה  במעון  , ___________: ________עבור השתתפות התלמיד              

 ה.ידי מתנ"ס אלפי מנש-על המופעלחכמה               

 

            ת"ז: ______________  : __________ משפחה: __________המתחייב  שם              

 

                -ועד ליום  9/11 –הננו מתחייבים לשלם לכם מדי חודש בחודשו החל מחודש               

 לפרסומי משרד התמ"ת  בהתאם)להלן "תקופת שנת הלימודים"(, שכר לימוד  8/8/2012              

 חודשיים באמצעות כרטיס  תשלומים  11-ב ובתוספת עלויות העשרה, סל תרבות וביטוח               

 ______________ חר()א / דיינרס אשראי מסוג ויזה / ישראכרט / אמריקן אקספרס              

            

 או באמצעות הרשאה:  , כל חודש  ____ בתוקף עד ,______שמספרו _________               

 

 מחשבון מספר: __________, סניף ____ , בנק ______ כל חודש  )להלן "החשבון"(              

  

 

 

 

 

הנני מצהיר כי קראתי את יתר סעיפי הסכם זה, הוראותיו ברורות לי ואני 

 לקיימו על כל סעיפיו.  מתחייב
 

 

 

 

 

 

 

                                                  ______________   _________       _________    :ולראיה באתי על החתום

 חתימה             שם מלא                 תאריך        
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אנו מסכימים כי אם לא נעמוד במלוא התשלומים או במי מהם, יהיה המתנ"ס רשאי  .3

השתתפות הילד/ה בפעילות תופסק  .הילד/ה בפעילות המעון להפסיק את השתתפות

ידינו -מהמתנ"ס לכתובת, שצוינה על ימים לאחר שישלח לנו מכתב התראה 7לאלתר, 

 בהתחייבות זו.

              

ו/או כל טעות במילוי ההרשאה למילוי  מספריתאנו מתחייבים כי אם תיפול טעות  .4

ה לסכום שהסכמנו לשלם למעון כשכר לימוד, חשבון, תהווה התחייבות זו ראיה הלוט

ואנו מתחייבים להגיע מיידית למשרדי המתנ"ס,  בנק ו/או כל מקום שהמתנ"ס יקבע 

 ולחתום על כל מסמך ו/או כל הוראה לתיקון הטעות. 

 

תשלום של תשלום כלשהו, מהתשלומים המפורטים בהתחייבות זו, -אנו מסכימים כי אי .5

ימים לא יהווה  3וה הפרה יסודית של התחייבות זו. איחור של יהו במלואו ו/או במועדו,

בכל ההליכים המשפטיים לגביית מלוא החוב  הפרה יסודית. המתנ"ס יהיה רשאי לנקוט

ו/או יתרתו הבלתי מסולקת. בצרוף הפעלת מנגנוני ריבית והצמדה. כנהוג במתנ"ס ו/או 

 על פי כל דין. 

 

מנקיטת אמצעים ו/או ויתור מצד המתנ"ס על כל אורכה ו/או דחייה ו/או הימנעות  .6

פי התחיבות זו, לא יחשב כוויתור של המתנ"ס על -על  תשלום כלשהו מהתשלומים,

 פי דין. -זו ו/או על פי התחייבות -זכות מזכויותיו, על

 

ידנו ככתובתנו בהסכם זה היא כתובתנו וכי נודיע -אנו מצהירים כי הכתובת שצוינה על .7

על כל שינוי כתובת, משלוח כל הודעה לכתובת זו יחשב כאילו  ש,למתנ"ס בכתב ומרא

 בדואר רשום. שעות לאחר משלוח ההודעה 72הגיע לכתובתנו 

              

פי דרישתנו, הובהרו לנו -אנו מצהירים כי ניתן לנו זמן סביר לעיין בהתחייבות זו. על .8

פי דרישתנו סעיפי -עלשלנו אינה עברית, הרי שהוסבר לנו  סעיפיה, ואם שפת האם 

 ההתחייבות  בשפה המובנת לנו

 

 

                                _______________  תאריך ____________ולראיה באתי/ באנו על החתום,

 

 ) התחייבות זו תוחזר לחברה(                                           

 

 

 פי כתב ההתחייבות שבנספח ב' -, עלא.   בכל מקרה של פיגור בתשלום סכום כלשהו .9

 עור הריבית שי שבפיגור הפרשי הצמדה וריבית חודשית, לבקשה זו, ישא הסכום                 

 פי כל דין.-המתנ"ס על המתנ"ס עפ"י  הנהוגה בבנק וזאת מבלי לגרוע מיתר                 

 

תנ"ס, שיוצאו בנוסף לאמור לעיל, יחוייבו ההורים בתשלום כל הוצאות המ .ב

 כולל שכר טרחת עו"ד. בהקשר לביטול הוראת הקבע,

 

גבייתו של תשלום כלשהו המגיע למתנ"ס כרוכה בנקיטת הליכים משפטיים, ות והי .ג

יחויבו ההורים לשאת גם בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד , כפי 

 שיפסקו.

                         

 

המתנ"ס יהא רשאי לגבות את כל התשלומים המגיעים לו בהתאם לכתב  .ד

ההתחייבות שבנספח ב' לבקשה זו, לרבות הפרשי הצמדה, הריבית והוצאות 

 באמצעות הוראת הקבע, או בכרטיס אשראי.

                         

המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק ביקור של ילד במעון בכל מקרה של פיגור בתשלום  .ה

שבנספח ב' לבקשה זו וזאת, לאחר מתן התראה  פי כתב ההתחייבות-הו עלכלש

 בכתב של חמישה ימים מראש.
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בכל מקרה של היעדרות הילד/ה מהמעון ישולם מלוא שכר הלימוד בגין תקופת  .10

 ההיעדרות.

 

על  ידי המתנ"ס, לאחר התייעצות עם הממונה-מודע בזאת להורים כי אם יוחלט על .11

המעון מטעם המתנ"ס, כי מסיבה חברתית, משמעתית, בריאותית או כל סיבה שהיא, 

שהילד/ה אינו מתאים למסגרת המעון, המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להוציאו 

 יום מראש. במקרה האמור תופסק גביית שכר הלימוד בחודש 14בהתראה של 

 ועל מהמעון לפי המאוחר.שלאחר סיום התקופה הנקובה בהתראה, או הוצאת הילד בפ

            

 הורים כי במהלך תקופת שנת הלימודים לא מתקיימת בעת הרישום יודעו ה.      א.     12             

 בזמני החופשות המצוינים בלוח החופשות וכי במהלך תקופות אלו,  פעילות במעון                                

 דאוג לסידור חלופי לשם טיפול בילד/ה.לעליהם                                 

 

לוח חופשות   פי-מובהר בזאת להורים, כי תקופת שנת הלימודים מסתיימת על .ב

באוגוסט וכי ממועד זה, עליהם לדאוג לסידור חלופי לשם  8משרד העבודה ביום 

                                                                בהסכם זה.  17בהוראות סעיף  אין באמור לעיל כדי לפגוע .טיפול בילד/ה

 

 .      א.     יש למלא בהקפדה את כל הנתונים והפרטים שבטופס ההצהרה והמידע על13              

 מגבלות ,לבקשה זו, לרבות ציון רגישויות 5בריאות הילד המצורף בנספח                                  

                                                                       ו/או בעיות ו/או מחלות כרוניות ו/או הפרעות אחרות מהם סובל/ת היל/ה.                                 

. 

אם הילד/ה סובל/ת ממגבלה ו/או מחלה ו/או הפרעה כלשהיא מתחייבים ההורים  .ב

-בות מיוחד ביחס לילד עם מגבלה רפואית ולפעול עלהתחיי לחתום גם על כתב

 למעון.פי האמור בו, וזאת כתנאי לקבלת הילד/ה 

                                                         

ודע בזאת להורים כי מילוי לא נכון ו/או מדויק ו/או לא שלם של טופס ההצהרה נ .ג

 סקת ביקורו של הילד/ה במעון.והמידע על בריאות הילד/ה עלול לגרור הפ

 

                                                                                         .      א.      ההורים מתחייבים כי לא ישלחו ילד/ה למעון אם הילד/ה לא מרגיש טוב14              

 ל/ת מחום, דלקת עיניים, שלשולים, מחלות ילדים ) או כל מחלה או חולה סוב                                  

 אחרת( וכי החזרת הילד/ה למעון מותנית באישור רפואי רשמי מהרופא                                   

 המטפל המעיד שהילד בריא ויכול להיות בחברת ילדים.                                   

 ובכל מקרה מוסכם על ההורים, כי חובה עליהם להגיע מייד עם הדרישה                                   

 לאסוף את הילד/ה שחולה ו/או לא מרגיש טוב.                                  

  

 פי הנחיית משרד הבריאות, חל איסור על צוות -מודע בזאת להורים כי על .ב

 ל חום גבוה, רשאי צוות המעון לתן המעון ליתן תרופות לילדים. רק במקרה ש

 אקמול בלבד, בכפוף להסכמת ההורים וחתימתם על טופס המצהיר כי הילד/ה           

 אינו/ה רגיש/ה לאקמול.           

          

 .             מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא, במשלוח ילד/ה חולה 15               

 ו/או שאינו מרגיש בטוב, חלה על ההורים בלבד.                                  

   

 .             מוסכם כי במידה והילד/ה חולה, לא מרגיש טוב או כל סיבה אחרת, שהמעון 16               

 רטים למועמד" יפנה טלפונית לאחד ממספרי הטלפון, שצוינו בשאלון "פ                                  

 מתחייבים, להגיע מיידית למעון ולאסוף את הילד/ה. וההורים                                  
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 .      א.      מודע בזאת להורים כי המתנ"ס ערך ביטוח אחריות צד שלישי, בגין אחריות 17              

 ם להיגרם לילד/העקב שהותו ו/או פעילותו/ה במעוןלנזקי גוף העלולי                                  

 וזאת מחמת רשלנותה ו/או מי מטעמה.                                  

בכל מקרה של נזק גוף כאמור, יש לפנות מיידית בכתב למתנ"ס, אשר יעביר  .ב

 הפניה לטיפול חברת הביטוח.

 

 

 ידי ההורים ובאחריותם המלאה.-ו/או ממנו, תיעשה על .     א.       הולכת ילד/ה למעון18               

 

( את שמות המבוגרים, הרשאים 4יש לציין בטופס הולכת ילדים למעון )נספח  .ב

להוציא את הילד/ה מהמעון. מסירת הילד/ה למי ששמו לא צוין בטופס הנ"ל 

וכנגד הצגת  תיאסר, למעט אם תינתן הודעה מראש על כך למנהלת המעון

 תעודה מזהה.

 

תיעשה בהתאם להחלטת ביהמ"ש,  –הולכת ילד/ה להורים פרודים או גרושים  .ג

 או ביה"ד המוסמך, שתימסר בכתב למנהלת המעון. 

 

 

 

 

 

 

 ______________________ת"ז:  ____________אני ________                         

 

 ______________________ ת"ז : __________ו____________                         

 

 ו/או ההורים ואפוטרופוס של: _____________ת"ז: ____________                         

 )להלן: "הילד/ה"(.                              

 

 

 מאשרים בזאת כי קראנו את כל סעיפי ההסכם, הוראותיו ברורות לנו ואנו מתחייבים 

 

 ____________________     לקיימו ___________________  

 תאריך                                       חתימה                 


