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 א"כתב התחייבות לשנת תשפ –הצהרה 
 

 : תשלומים 
 . ₪  381כ    "סה -ביטוח תאונות אישיות שנתי   ₪   94+ ₪  311דמי רישום 

 .  401212ל של חודש "ח שכ"ע₪    272תגבה מקדמה בסך     12.2.1212בתאריך : מקדמה 
 

 : כדקלמן " העמותה לגיל הרך"החתום מטה מתחייב בזאת ביחד ולחוד כלפי , אני 
 

 י העמותה לגיל הרך את מלוא שכר הלימוד עבור הילד "לשלם לכם במועד שיקבע ע
י משרד הכלכלה או על ידי משרד העבודה "בהתאם לדרגה הקבועה שתקבע לנו ע

 .והרווחה 
 כתינוק . 30401212ע בהתאם לגיל הילד ביום ידוע לנו כי שכר הלימוד הוא שנתי ונקב

גם אם שובץ בפועל בכיתת גיל  – 30/01234ייחשב לאורך כל השנה מי שנולד לאחר 
 . אחרת

  אנו מתחייבים לשלם את שכר הלימוד החל מחודש הצטרפותו למעון באמצעות הוראת
 . איתאשר תגבה מדי חודש בהוראת קבע בנק" העמותה לגיל הרך"קבע לבנק לפקודת 

 אנו מתחייבים בזאת שלא לבטל את הוראת הקבע עד לתשלום מלוא שכר הלימוד . 
 הינה באחריותנו ועד לקבלת , ל "ידוע לנו כי הגשת בקשת השתתפות המדינה בשכ

 . ל מלא"נשלם שכ, הדרגה
  אנו מתחייבים כי עד לקבלת דרגת הזכאות הקבועה ממשרד הכלכלה או ממשרד

 . י משרד הכלכלה"פ הדרגה המרבית שתיקבע ע"ע" לגיל הרך עמותה"נשלם ל , הרווחה 
  רשאית להפסיק ביקורו של ילד במעון בכל מקרה של " העמותה לגיל הרך"ידוע לנו כי

 39י כתב התחייבות זה וזאת לאחר מתן התראה בכתב של "פיגור בתשלום כלשהו עפ
פ כתב "מיתר סעדיה עוהכל מבלי לגרוע , במהלכם לא נפרע חוב שכר הלימוד, יום מראש

 . פ כל דין"ההתחייבות וע
  ייערך חשבון סופי ביחס   130701212ידוע לנו כי בתום שנת הלימודים ולא יאוחר מיום

י הדרגה הקבועה בהשוואה לתשלומים ששולמו על "לשכר הלימוד המתחייב על ידנו עפ
לגיל הרך אנו מתחייבים לשלם לעמותה . ח שכר הלימוד"ידנו לעמותה לגיל הרך ע

 . י העמותה לגיל הרך"תוך שבעה ימים מקבלת החשבון ע, אם יהיו , הפרשים
  ישלם את מלוא  –לחודש  32 –לחודש עד ה  3 –ידוע לנו כי ילד המתקבל למעון בין ה

לחודש ועד לסוף  /3 -וכי ילד המתקבל למעון בין ה, שכר הלימוד עבור אותו החודש
מהדרגה  22%שכר הלימוד המלא באותו חודש ולא  מתעריף 22%ישלם  –החודש 

 . י משרד הכלכלה לחודש הבא"הקבועה שתקבע לו ע
  יום לפני מועד  12בכל מקרה של עזיבת ילד את המעון אנו מתחייבים להודיעכם בכתב

הודיעו ההורים על הוצאת הילד מהמעון ישלמו ההורים שכר לימוד עד סיומו . העזיבה
 . דשל החודש בו עזב היל

 ה מהמעון לאחר 0אנו מתחייבים לשלם לעמותה לגיל הרך בגין איחור בהוצאת הילד
אשר ייגבה במזומן או , עבור כל שעת איחור או חלק ממנה₪  22שעות הסגירה סך 

 . באמצעות הוראת הקבע לאחר מתן הודעה על כך מראש
  אלא אם הילד , לא יוחזרו דמי הרישום, ידוע לנו כי במקרה שנבטל את הרישום למעון

 . יידחה בוועדת קבלה
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