מחלקת נוער וחינוך משלים
מדור צהרונים ומעונות יום
נספח ג'
ב"ה
כתב התחייבות לשנת לימודים תשע"ח
ו ת.ז___________________
ת.ז ________________
אני הח"מ ____________________
ת.ז ___________________ (להלן הילד/ה)
ההורים ו/או האופוטרופוסים של ___________________
מתחייבים בזאת ביחד ולחוד כלפי המועצה כדלקמן:
 .1לשל ם לכם במועד שיקבע על ידי המועצה את מלוא שכר הלימוד עבור הילד בהתאם לדרגה הקבועה שתקבע לנו ע"י משרד
הכלכלה או ע"י משרד הרווחה לפי עניין.
 2א .ידוע לנו כי שכר הלימוד הינו שנתי ונקבע בהתאם לגיל הילד ביום .01/09/17כתינוק ייחשב כל מי שנולד החל מתאריך ה1/6/16
גם אם שובץ בפועל בכיתת גיל אחרת.
ב .ידוע לנו כי האחריות לקביעת דרגת הזכאות ממשרד הכלכלה מוטלת עלינו ומחייבת אותנו במילוי שאלון הרשמה מקוון של
משרד הכלכלה ,בצירוף כל המסמכים הנדרשים.
ג  .ידוע לנו שתחילת שנת הלימודים במעון היא כפי שנקבע ע"י משרד החינוך  1/9/17ותסתיים ע"פ מועד שנקבע ע"י משרד הכלכלה.
החופשות במעון הינם בהתאם ללוח החופשות כפי שמפורסם בטבלה במשרד הכלכלה.
 .3אנו מתחייבים לשלם את שכר הלימוד החל מחודש הצטרפות ילדנו למעון באמצעות הוראת קבע לפקודת "מועצה אזורית לב
השרון" אשר תגבה כל  20לחודש .שכר הלימוד לחודש אוגוסט ישולם על ידנו למועצה מראש כשהוא מחולק במספר החודשים
שימנו החל מחודש ההצטרפות למעון ועד לתום חודש יולי .2018
 .4אנו מתחייבים בזאת לא לבטל את הוראת הקבע עד לתשלום מלוא שכר הלימוד.
 .5א .אנו מתחייבים לשלם את מלוא שכר הלימוד המגיע למועצה מאתנו .אנו מצהירים כי ידוע לנו שהמועצה תהא רשאית לנקוט
כל תהליך משפטי נגדנו בכל מקרה בו לא ישולם על ידנו מלוא שכר הלימוד המגיע לה מאיתנו.
ב .ידוע לנו כי ברגע שנבטל את הרישום למעון לא יוחזרו לנו דמי הרישום.
 .6אנו מתחייבים כי עד לקבלת הדרגת הזכאות הקבועה ממשרד הכלכלה או ממשרד הרווחה לשלם למועצה על פי הדרגה המרבית
שתקבע ע"י משרד הכלכלה.
 .7בכל מקרה של פיגור בתשלומים על פי כתב ההתחייבות זה אנו מתחייבים לשלם לכם את הפרשי הצמדה וריבית פיגורים בשיעור
הנהוג בבנק ,וזאת מבלי לגרוע מיתר סעדי המועצה על פי כתב ההתחייבות ו/או על פי כל דין.
 .8בנוסף על האמור בסעיף  6לעיל ,אנו מתחייבים לשלם למועצה את כל ההוצאות שייצאו בעקבות אי תשלום סכום כלשהו על פי
כתב התחייבות זה במלואו ובמועדו כולל שכר טרחה של עו"ד.
 .9ידוע לי שהמועצה רשאית להפסיק ביקורו של ילד במעון בנסיבות הבאות:
א .בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו על פי כתב התחייבות זה וזאת לאחר מתן התראה מראש של  14ימים ,והכל מבלי לגרוע
מיתר סעדיה על פי כתב התחייבות ועל פי כל דין.
ב .במידה שתפקודו ו/או התנהגותו של הילד או התנהגות הוריו אינם מתאימים למסגרת המעון וזאת ע"פ שיקול דעתה המקצועית
וקבלת חו"ד של גורם מקצועי מוסמך ואישור מנהלת תחום מחוזית של משרד הכלכלה
 .10ידוע לנו כי ילד המתקבל למעון בין ה 1-לחודש ועד ל 15-לחודש משלם את מלוא שכר הלימוד בעבור אותו החודש .ילד המתקבל
החל מה 16-לחודש ועד לסוף החודש ישלם  50 %מתעריף שכר הלימוד המלא של אותו חודש ולא  50%מהדרגה הקבועה שתקבע לו
ע"י משרד הכלכלה לחודש הבא.
 .11בכל מקרה של עזיבת ילד את המעון אנו מתחייבים להודיע לכם לא יאוחר מה 15-לחודש שלפני מועד העזיבה .במקרה כזה אנו
מתחייבים לשלם למועצה שכר לימוד מלא עבור חודש ההודעה.
 .12במקרה וניתנה הודעת העזיבה בכתב לאחר ה 15-לחודש ,וזאת בתקופה שבין תחילת שנת הלימודים ועד ליום ה 15/4/18 -אנו
מתחייבים לשלם למועצה עבור חודש ההודעה.
 .13ידוע לנו כי בכל מקרה של עזיבת ילד במהלך השנה לא יוחזר החלק היחסי של שכר הלימוד הנגבה עבור אוגוסט .2018
 .14אנו מתחייבים לשלם למועצה בגין איחור בהוצאת הילד מהמעון לאחר שעת הסגירה סך של  ₪ 40עבור חצי שעת איחור או חלק
ממנה ו ₪ 60-מעל חצי שעת איחור ועד שעת איחור.
 .15אנו מצהירים בזאת כי קראנו בעיון את המובא בערכת הרישום על נספחיה ואנו מסכימים לכל האמור בה.
ולראיה באנו על החתום :תאריך _____________ חתימת האם ________________ חתימת האב ___________

