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 ________________: שם המעון
 

 ה"ל תשע"כתב התחייבות לשנה
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 (ה/הילד: להלן) _____________ ז"ת  _____________ או האפוטרופוסים של/וההורים 

 

 :כדלקמןמטה בנימין . א.מתחייבים בזאת ביחד ולחוד כלפי מ
 

י "י המועצה את מלוא שכר הלימוד עבור הילד בהתאם לדרגה הקבועה שתקבע לנו ע"לשלם לכם במועד שיקבע ע .1

 .י משרד הרווחה לפי העניין"או עכלכלה משרד ה

כתינוק יחשב לאורך כל השנה מי . 1.2.9.14ידוע לנו כי שכר הלימוד הוא שנתי ונקבע בהתאם לגיל הילד ביום  -א .2

 .גם אם שובץ בפועל בכיתת גיל אחרת – 92.0.9.13שנולד לאחר 

מוטלת עלינו ומחייבת אותנו במילוי ערכת הרישום של  כלכלהלקביעת זכאות ממשרד הידוע לנו כי האחריות  -ב

 .כלכלהבצירוף המסמכים הנדרשים ושליחתם למוקד טלאול של משרד ה, כלכלהמשרד ה

אנו מתחייבים לשלם את שכר הלימוד החל מחודש הצטרפותו למעון באמצעות הוראת קבע לפקודת  .3

 11התשלום עבור חודש אוגוסט מתחלק על פני  - לתשומת לבכם. המועצה ואשר תגבה בכל חודש

לכל תשלום חודשי מתווסף . לחודש 11תשלומים חודשיים שאנו גובים מידי שנה  בהוראת קבע בכל 

 .קי של חודש אוגוסטתשלום חל

 .אנו מתחייבים בזאת שלא לבטל את הוראת הקבע עד לתשלום מלוא שכר הלימוד .4

 :ידוע לנו כי המועצה תהא רשאית להפסיק ביקורו של ילד בנסיבות הבאות .5

מבלי לגרוע  והכל, בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו על פי כתב התחייבות זה וזאת לאחר מתן התראה מראש .א

 .פ כל דין"פ כתב התחייבות וע"מיתר צעדיה ע

או התנהגותו או התנהגות הוריו אינם מתאימים למסגרת המעון וזאת על פי שיקול דעתה /במידה שתפקודו ו .ב

 .המקצועית והבלעדית של המועצה

. מועד העזיבהלחודש שלפני  11-לא יאוחר מהכל מקרה של עזיבת ילד את המעון אנו מתחייבים להודיע לכם  .6

 .במקרה כזה אנו מתחייבים לשלם למועצה שכר לימוד עבור חודש ההודעה

עבור חצי שעת ₪  30ה מהמעון לאחר שעות הסגירה סך של /אנו מתחייבים לשלם למועצה בגין איחור בהוצאת הילד .7

 .מעל חצי שעת איחור עד שעת איחור שיגבה בהוראת הקבע₪  .0-איחור או חלק ממנה ו

 .ייבים למלא שאלון למשרד הכלכלה אף אם איננו זכאים להנחהאנו מתח .8

 .ואנו מסכימים לכל האמור בההמובא במערכת הרישום על נספחיה  אנו מצהירים כי קראנו בעיון את .9
 
 

 :ולראיה באנו על החתום

 

 

 _________________ :חתימת האב_________________  :חתימת האם _________________: תאריך

 
 
 .במקרה של הורים נשואים ניתן להסתפק בחתימת אחד ההורים בלבד: הערה *


