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 2020 ינואר
 

 כתב התחייבות לגן ילדים לשנת הלימודים תשפ"א
 

תמורת הסכמתה של המועצה האזורית לב השרון )להלן הרשות(, לפי בקשתי, לרשום את בני/בתי הנ"ל 
 לגן האזורי ולהעניק לו מסגרת לימודית כמקובל לגבי גני ילדים 

 עירוניים: 3-4-5לגילאי 
 __ מתחייב/ת בזאת כדלקמן:אני הח"מ ____________________

עבור: סל תרבות, חוגים וביטוח המתבצעים ש"ח  845התשלום השנתי  בסך לשלם למועצה את  .1
 במהלך שנת הלימודים בגן הילדים )פרוט באתר המועצה(.

 
 15.10.20 -, תשלום שני ב15.9.20-תשלומים תשלום ראשון ב 2 -הגבייה תהיה ב .2
ב בתשלומי פיגורים עפ"י חוק הרשויות המקומיות )ריבית כל סכום שלא ישולם במועדו, יחוי  .3

 .1980הצמדה על תשלומי חובה( תש"מ   והפרשי
 

 ידוע לי כי חיוב בכרטיס האשראי שלי יתבצע כל עוד הכרטיס בתוקף ובאין התנגדות חברת .4
 לביצוע התשלום, כמו כן עליי לדווח על כל שינוי בכרטיס האשראי.  האשראי

 
 ות זו סופית ומוחלטת והריני מוותר/ת על כל התראה בכל הקשור בה.                                                       . התחייב5      

 
 

 צהרונים כתב התחייבות
 מתחייבים בזאת ביחד ולחוד כלפי המועצה כדלקמן:

ר הילד/ה, הרינו מתחייבים לשלם לכם במועד שיקבע על ידי המועצה את מלוא שכר הלימוד עבו
ומאשר לחייב את כרטיס האשראי/ הוראת קבע, עבור תשלום דמי רישום ושכר לימוד החל 

כולל )בהתאם למסלול אותו בחרתי( הודעה זו תקפה  2021ועד חודש יוני  2020מחודש ספטמבר 
 במידה ולא העברתי כל הודעה אחרת בכתב.

 הילד למסגרת.אנו מתחייבים לשלם את השכר הלימוד החל מחודש הצטרפות  .א

אנו מסכימים כי המועצה תהא רשאית לגבות את כל התשלומים בהתאם לכתב התחייבות  .ב
 זה, לרבות הפרשי הצמדה וריבית.

קרה מבכל הצהרון של ילד/ה במסגרת השתתפות להפסיק רשאית ידוע לנו כי המועצה תהא  .ג
יום  14כתב של של פיגור בתשלום כלשהו עפ"י כתב התחייבות זה וזאת לאחר מתן התראה ב

 מראש.

ההורים מתחייבים לאסוף את הילד/ה לא יאוחר משעת סיום הצהרון ומתחייבים לדייק.  .ד
 לכל רבע שעה.  ₪ 30במקרה של איחור באיסוף הילד, יחויבו ההורים בתשלום של 

ידוע להורים כי איחורים חוזרים יחויבו בהוצאת הילד/ה מהצהרון בהתאם למדיניות 
 המועצה.

 :אופן והסדרי התשלום

. אם לא נפתח צהרון בגן 2020ספטמבר בחודש  1-יגבו בתשלום ה ₪ 200 –דמי רישום בסך  .א
הבוקר בו הילד שוהה או בגן הסמוך לו וההורים אינם מעוניינים לשיבוץ בגן אחר, יוחזרו 

 דמי הרישום.

 יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי/הוראת קבע חתומה ע"י הבנק.התשלום  .ב

ם הינו עבור המסלול אותו בחרתם, כאשר התשלום הראשון ינוכה בחודש ספטמבר התשלו .ג
2020. 

 מלא.הלא נקבל ילד/ה לצהרון ללא הסדרת תשלום שכר הלימוד  .ד
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 :ביטול צהרון

המועצה רשאית להפסיק/להשהות פעילות של ילד בצהרון מסיבות אי התאמה. משתתף  .א
צהרונים  מדורת הקבוצתית בצהרון, צוות ופוגע בפעילותו אשר מסכן את עצמו או את סביב

מוסמכים להחליט על המשך השתתפותו/הוצאתו מהצהרון. צעד זה יעשה  המחלקהמנהלת ו
המועצה תאה רשאית להוציא את תוך שיתוף ההורים ועדכונם לגבי מצב ילדם בצהרון. 

 הילד ממסגרת לאחר התראה של שבוע

 בכל חודש. 1-בביטול צהרון יכנס לתוקף  .ב

השינויים יבוצעו שבוע לפני סוף במייל או בפקס.  - וי/ביטול יימסר למחלקה בכתב שינ .ג
החודש לגבי החודש העוקב. במקרה של ביטול באמצע החודש לא יינתן החזר על החלק 

 היחסי.

 אין לבטל הוראת קבע או כל תשלום באופן עצמאי בבנק. .ד
 נן בשליטת המועצה :פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאי

רשאית שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם  המועצה תהא .א
במקרים אלו, לא יוחזרו תשלומים וכד'.  מועצה כגון: מלחמה, פגעי מזג אוירבשליטת ה

אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון. החלטות באשר להפעלת הצהרון 
 .יניות רשויות החוק בעניין הפעלה שלמסגרות חינוך פורמאליותיהיו בהתאם למד

במקרה של שביתה מלאה, יבדוק צוות הצהרון אפשרות להפעיל את המסגרות החל מהיום  .ב
. בגין 16:30ועד לשעה  07:30השלישי לשביתה פעילות בשעות הבוקר, דהיינו החל משעה 

 פעילות זו ייגבה תשלום נוסף.
אנו בעיון את המובא בערכת הרישום על נספחיה ואנו מסכימים רקאנו מצהירים בזאת כי 

 לכל האמור בה.
 
 


