תקנון רישום – מעונות יום

 .1אנו מצהירים בזאת כי כל הפרטים שמסרנו לעיל ,לרבות הפרטים שבנספחים המצורפים לבקשה זו  -הינם מלאים,
נכונים ומדויקים .במידה ויתברר בכל שלב שהוא שהפרטים שנמסרו ,כולם או חלקם ,אינם נכונים ו/או מדויקים ו/או
מלאים תהיה החברה העירונית רשאית לבטל הרשמה ו/או להפסיק הביקור של בננו/בתנו במעון  -מידית.
אני הח"מ מאשר/ת שקראתי את כל האמור בבקשה על נספחיה ,הבנתי את תוכנם ומשמעותם ,ואני מסכים/ה
ומתחייב/ת למלא את האמור בהם.
 .2ההתקשרות בחוזה :החוזה יכנס לתוקפו לאחר הודעה על קבלת הילד/ה ולאחר התשלום המלא וחתימתכם על כל
הנספחים ,החוזה הינו עד לסיום שנה"ל תשפ"ב.
 .3אנו מתחייבים לשלם במועד שיקבע על ידי החברה העירונית את מלוא שכר הלימוד עבור הילד/ה ,ומאשרים לחייב את
כרטיס האשראי שפרטיו מצויים עבור תשלום דמי רישום ,הכולל סל חוגים וביטוח סך  ₪ 24,480 + ₪ 684תשלום שנתי
)ניתן לשלם עד  12תשלומים כאשר התשלום האחרון יהיה באוגוסט  ₪ 270 .( 2021נוספים לחודש אם אנו מעוניינים
בשרות עד השעה  , 17:00החל מחודש ספטמבר  2020ועד אוגוסט ) 2021ניתן לשלם גם בהמחאות( .הודעה זו תקפה
במידה ולא העברתי כל הודעה בדבר ביטול בכתב עד תאריך . 1.7.2021
 .4ידוע לנו כי שכר הלימוד במעונות הוא שנתי.
 .5אנו מתחייבים לשלם את שכר הלימוד  +דמי רישום החל מחודש הצטרפות ילדנו למעון ובהתאם לנוהלי החברה
העירונית והמעון בדבר ביטול הרישום ו/או ההשתתפות.
 .6אנו מתחייבים בזאת שלא לבטל את התשלום עד לתשלום מלוא שכר הלימוד ע״פ התקנון המפורסם באתר החברה
העירונית.
 .7ידוע לנו שהחברה העירונית קובעת את לוח החופשות )בהתאם ללוח החופשות המתפרסם ע"י התמ"ת ( ושעות פעילות
המעון.
 .8במעונות החברה העירונית מתקבלים ילדים בגילאי  3חודשים עד שנתיים ושמונה חודשים )בהתאם לגילאים(.
 .9שעות הפעילות הם בימים א'-ה' בין השעות  7:00-16:00ויום ו' בין השעות  . 7:00-12:30תיתכן הארכה עד השעה 17:00
בתוספת תשלום של  ₪ 270לחודש .פתיחת שעת הארכה תלויה במינימום נרשמים .במהלך השנה ניתן להצטרף לשעת
הארכה רק על בסיס מקום פנוי.
 .10בכל מקרה של פיגור בתשלום סכום כלשהו ע״פ כתב התחייבות זה אנו מתחייבים לשלם לכם הפרשי הצמדה למדד
המחירים לצרכן וזאת מבלי לגרוע מיתר סעדי החברה העירונית ע״פ כתב התחייבות ו/או ע״פ בל דין.
 .11בנוסף לאמור בסעיף  8לעיל ,אנו מתחייבים לשלם לחברה העירונית את כל ההוצאות שתוציא בקשר לאי תשלום סכום
כלשהו ע״פ כתב התחייבות זה במלואו ובמועדו ,כולל שכ"ט עו"ד .בכל מקרה לא יפחת הסכום הנ"ל מסך  ₪ 54בגין
ביטול תשלום ובסך של  ₪ 90בגין ביטול חוזר.
 .12הייתה גבייתו של תשלום כלשהו המגיע לחברה העירונית כרוך בנקיטת הליכים משפטיים אנו מתחייבים לשלם לחברה
העירונית הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד כפי שיפסקו.
 .13אנ ו מסכימים כי החברה העירונית תהא רשאית לגבות את כל התשלומים המגיעים לה בהתאם לכתב התחייבות זה,
לרבות הפרשי הצמדה וריבית.
 .14ידוע לנו כי החברה העירונית תהא רשאית להפסיק ביקורו/ה של ילד/ה במסגרת בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו
או מסיבה אחרת עפ"י כתב התחייבות זה ,לאחר מתן התראה בכתב – של חמישה ימים.
 .15ידוע לנו שהחלוקה לכיתות תתבצע לפי גיל הילדים בספטמבר  2021ולפי התפתחותם ושיקול דעתם של הצוות מקצועי,
יועצת פדגוגית ומנהלת המעונות ,חלוקה זו תתבצע באוגוסט . 2021
 .16ידוע לנו כי ברגע שימלאו לתינוקנו שנה או קרוב למועד ,ע"פ החלטת היועצת הפדגוגית ,הוא ישן במעון ע"ג מזרן שינה.
 .17ביטול הרשמה למעון עד יום  1/7/2021יגרור חיוב בסך ) ₪ 190דמי הרשמה(.

 .18במקרה של ביטול הרשמה ו/או השתתפות במעון לאחר ה  1/7/2021לא יוחזרו  ₪ 684במלואם ,גם לנרשמים לאחר
תחילת שנה"ל.
 .19ביטול השתתפות במעון ,לרבות ,טרם הכניסה למעון ,עד לתאריך  1/3/2022יתבצע באמצעות הודעה בכתב )בפקס
במייל או באזור האישי(וזאת לא יאוחר מה 15 -לחודש הקודם לחודש הביטול .העברת הודעה לאחר המועד האמור
תגרום לחיוב חודש נוסף.
 .20במקרה של ביטול השתתפות במעון לאחר ה 1/3/2022 -ההורה יחויב בתשלום שכר הלימוד בעבור יתרת שנת הלימודים
אף אם ילדו לא הגיע בפועל למעון )למעט מקרים חריגים(.
 .21הולכת ילד/ה למסגרת ו/או ממנה תעשה על ידי ההורים ובאחריותם המלאה על פי כתב התחייבות זה.
 .22בנוסף אין החברה העירונית אחראית על חפצי ערך לרבות עגלות ,שהנכם מביאים למעון.
 .23אין להבי א ילד/ה חולה למסגרת ,לאחר מחלה יש להצטייד באישור רפואי .ילד ללא אישור רפואי לאחר מחלה ,לא
יתקבל למעון.
 .24אנו מתחייבים לשלם לחברה העירונית בגין איחור בהוצאת הילד/ה מהמסגרת סך של  ₪ 30עבור כל שעת איחור או
חלק ממנה ,ו ₪ 20 -אם הודענו על כך עד השעה  14:00באותו יום.
 .25במטרה להקל על קליטת הילדים במעון ,מתבקשים ההורים להישאר עם ילדיהם ולהוציאם מן המסגרת ביום הלימודים
הראשון לא יאוחר משעה  12:00בצהריים בתיאום עם מנהלת המעון ו/או גננת וביום השני בתום שעת ארוחת הצהריים
ולהיות זמינים וקשובים לקצב הסתגלות והקלטות הילדים במסגרת.
 .26צילומים – במהלך השנה יצולמו הילדים ע"י נציג החברה העירונית לצורך פרסום התמונות באתר האינטרנט של החברה
העירונית ו/או פרסומים אחרים.
 .27במקרה בו לא יפתח המעון במועד ו/או בכלל החברה העירונית תעשה מאמצים למציאת פתרון חילופי ו/או מתן החזר
כספי מלא.
 .28ילדים שישובצו למעונות אחרי ) 1.9.2021על בסיס מקום פנוי( במחצית הסכום ויכנסו למעון עד ה  -15לכל חודש יחויבו
מה  -1לחודש .במידה ויכנסו החל מה  -16לכל חודש יחויבו בתשלום יחסי.
 .29הנני מתחייב לחתום על הצהרת בריאות של בני /ביתי לפני מועד הכניסה למעון.
 .30למען הספר ספק ,כל עוד אנחנו נמצאים בתקופת קורונה ,עם כל ההגבלות של משרד הבריאות ,אזי נספח קורונה גובר
על תקנון זה.

תאריך________________ :

שם מלא של ההורה_____________ :

נספח קורונה – מעונות יום
אנו נרגשים לפתוח את שנת הפעילות במעונות היום של החברה העירונית.
המעונות ערוכים לקליטת הילדים בבטחה ,לרבות ימי ההסתגלות למעון.
אנו רואים חשיבות בשמירה על בריאות הילדים והצוות בתקופה מורכבת זו ועל כן נקפיד על הנחיות והמלצות משרד הבריאות:
 .1הורים/מלווים לא יורשו להיכנס לכיתות .יש להיפרד מהילד בקצרה בפתח הכיתה מבלי להשתהות במתחם המעון.
 .2עטיית מסיכה הינה חובה בכל תחומי המעון.
 .3כל הורה/מלווה יחתום על הצהרת בריאות של הילד/ה בפתח המעון ,לאחר שמדד חום בבית.
אספות הורים -יתקיימו ללא הילדים בחלוקה לקבוצות ,במתחמים פתוחים .הגננות/אחראיות הכיתה יודיעו על המועדים.
להלן ימי ההסתגלות:
 –1/9/21שעה עם הורים בחצר המעון בלבד )ע"פ קבוצות אשר יקבעו מראש ע"י אחראית הכיתה/גננת(.
 – 2/9/21שעתיים ללא הורים
 – 3/9/21שישי יום מלא עד 12:30
 – 5/9/21יום מלא
במעונות בהם אין גישה חיצונית לחצר:
ההסתגלות עם ההורים תעשה במבנה המעון )לא בכיתה( בשבוע האחרון של אוגוסט .ב 1/9-הילדים יגיעו לשעתיים ללא הורים.
החל מ 2/9-כפי שמצוין לעיל.
זכרו! ככל שההסתגלות הדרגתית ,כך לילדים קל יותר להשתלב במעון.
כלל ההורים יקבלו הודעה אישית מהגננת/אחראית הכיתה.
ימי בידוד:
כיתות/מעונות אשר יכנסו לבידוד עקב הנחיית משרד ה בריאות לסגור המעון/כיתה ,ההורים יקבלו זיכוי מהיום הרביעי .ילדים
הנכנסים לבידוד מכל סיבה אחרת ,יזוכו ע"פ החזר ימי מחלה שבהסכם.
ציוד:
את הציוד האישי כולל סדינים ,טיטולים ,בגדים להחלפה וכ"ו יש לשים בתוך התיק מחוץ לכיתה ולרשום את שם הילד/ה על כל
פריט במקום בולט וקריא.
אין להביא חפצים/ממתקים למעון למעט חפץ מעבר )מוצץ ,חיתולי וכ"ו(
אנא תנו בנו אמון! היו סבלניים וסלחניים ,זהו מצב חדש שאינו פשוט לכולנו.
בכוחות משותפים נעבור את התקופה הזו בבטחה.


בכפוף לשינויים/הנחיות של משרד הבריאות

