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 מתחייבים בזאת ביחד ולחוד כלפי הנהלת העמותה כדלקמן :

 . )להלן: "שכר הלימוד"(. והרווחהלשלם את שכר הלימוד החודשי בהתאם להנחיות משרד העבודה  .1

 . הנהלת המעון את שכר הלימוד עבור הילד/ה ייד-לשלם במועד שיקבע על  .2

סכומי התשלום עודכנו  יגבה שכר לימודים מלא ועדכני באותה עת. לאחר הסדרת הדרגה י  אנו מתחייבים כי עד לקבלת הזכאות, .3

   שנת הלימודים.שנותרו עד לסוף מהתשלומים  תקוזז היתרהוככל ונוצרה יתרת זכות עבור הילד/ה , בהתאם לדרגה שתקבע

מי שנולד לאחר ,  חשב לאורך כל השנהי  "תינוק"  .221.09.20ונקבע  בהתאם לגיל הילד ביום    ידוע לנו כי שכר הלימוד הוא שנתי .4

31.5.2021  . 

 . בנקאית הוראת קבעלמעון, באמצעות  הילד אנו מתחייבים לשלם את שכר הלימוד החל מחודש הצטרפות .5

כי   .6 לנו  בשנייםידוע  ייגבה  הלימוד  לנהלי העמותה שכר  לחודש -בהתאם  ועד  )קרי, מחודש ספטמבר  שנתיים  עשר תשלומים 

 אוגוסט בשנה העוקבת(.

לחודש כפול מספר יובהר, עבור חודש אוגוסט יחושב תשלום באופן יחסי בהתאם לתקופת שהות הילד במעון )העלות המלאה  ו

 .חודשים(  12החודשים שהילד שהה במעון חלקי 

 נו מתחייבים בזאת שלא לבטל את אמצעי התשלום עד לסיום תשלום מלוא שכר הלימוד.א .7

 נזוכה בתשלום המקדמה במלואו, לאחר מועד זה לא תוחזר המקדמה.  10.8.2022במקרה של ביטול הרישום בכתב עד ליום  .8

 . לא יוחזרו םדמי הרישו בכל מקרה ידוע לנו כי .9

לחודש, יהיו זכאים הוריו להשתתפות המדינה החל מאותו החודש על פי הדרגה שנקבעה   15  –ידה והילד נכנס למעון עד ל  במ .10

לחודש, לא יהיו זכאים הוריו להשתתפות המדינה בחודש זה. במקרה זה יחויבו   15  –להם. היה והילד נכנס למעון לאחר ה

 .  משכ"ל המלא 50%של   בתשלוםההורים 

 המדינה בשכר הלימוד. בסבסודתגרור לפגיעה ידוע לנו כי אי שליחת המסמכים וקבלת אישור משרד העבודה והרווחה  .11

בכל מקרה של פיגור בתשלום סכום כלשהו עפ"י כתב התחייבות זה העולה על שבעה ימים, אנו מתחייבים לשלם לכם הפרשי  .12

לגרוע מיתר סעדי עפ"י כתב     בחשבונות עו"ש דביטורי וזאת מבליהצמדה וריבת פיגורים בשיעור הנהוג בבנה"פ על חריגות  

  או עפ"י כל דין.\התחייבות ו

בנוסף לאמור בסעיף לעיל, אנו מתחייבים לשלם להנהלת העמותה, את כל ההוצאות בקשר לאי תשלום סכום כלשהו עפ"י כתב  .13

₪, בגין החזרת המחאה   68אי כיסוי נחויב בסך של  התחייבות זה במלואו ובמועדו כולל שכ"ט עו"ד. בגין החזרת המחאה עקב  

₪,  בגין ביטול חוזר של הוראת קבע נחויב בסך  ₪68.  בגין ביטול הוראה קבע נחויב  בסך של  34מכל סיבה מכל סיבה סך של 

 ₪ . 100של 

ם לשלם את הוצאות  הייתה גבייתו של תשלום כלשהו המגיע להנהלת העמותה כרוכה בנקיטת הליכים משפטיים, אנו מתחייבי .14

  המשפט ושכ"ט עו"ד, כפי שיפסקו בפסק דין .

דוע לנו כי הנהלת המעון תהא רשאית להפסיק ביקורו של ילד במעון בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו, עפ"י כתב התחייבות  י .15

גרוע מיתר סעדיה עפ"י  , במהלכם לא נפרע חוב שכר הלימוד, והכל מבלי ל יום מראש  14התראה בכתב של  זה וזאת לאחר, מתן  

 כתב ההתחייבות ועפ"י כל דין. 

משכר  80%יום ברציפות נחויב, בגין תקופת מחלתו בלבד, בתשלום  14ידוע לנו כי ילד הנעדר מהמעון מחמת מחלה העולה על  .16

החודש, הלימוד החודשי ובלבד שנציג אישור רפואי מתאים לתקופת היעדרותו. בגין יתרת הימים בהם ביקר במעון במהלך  

 נשלם שכר לימוד מלא.

אנו מתחייבים להוציא את הילד/ה מהמעון לא יאוחר משעת הסגירה, על כל איחור של חמש דקות מעבר לשעת הסגירה נשלם  .17

 . למטפלת באופן אוטומטי  ע"י העמותה ₪  שיגבו בתוספת לשכר הלימוד החודשי ויועברו 25



 
 

 

 במהלך שנת לימודים עזיבה 

 ונוודא הגעת ההודעה. ולמשרדי העמותה אנו מתחייבים להגיש הודעת עזיבה בכתב או בדוא"ל למנהלת המעון  .18

 בחודש, נחויב בתשלום שכר הלימוד עבור אותו החודש.  10 –ניתנה הודעת עזיבה עד ל  – שכ"לתשלום  .19

 בתשלום שכר הלימוד עבור החודש העוקב לאותו החודש בו ניתנה הודעת העזיבה. גם  נחויב    ,בחודש  10  -ניתנה הודעה לאחר ה

 המלאשלום שכר הלימוד  בתנחויב  , ללא כל קשר עם מועד מתן ההודעה בכתב,  .23201.5ובהר כי במקרה של עזיבת ילד לאחר  מ .20

 עד לסוף שנת הלימודים. 

סמוך לעזיבת הילד יבוצע חישוב גמר חשבון אשר יכלול את היתרות הקיימות לתשלום ובנוסף לכך ייגבה חלק    -גמר חשבון .21

 לעיל.  6בהתאם למנגנון שנכתב בסעיף יחסי בגין חודש אוגוסט 

 


