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 טשנה"ל תשע" – מעונות ילדים –בות בלתי חוזרת התחיי

 שם המעון :____________________

 
 כי: /תומתחייב /ההנני מצהיר       

 

 ביתי למעון/"החברה"( לשבץ את בני: החברה העירונית לתרבות הפנאי" )להלן –פניתי לחברת "כיוונים  .1
, ובימי ו' 16:00עד  07:00בין השעות  ,ה'-א'ם המעון פועל בימי הנמצא בפיקוח משרד הכלכלה. ,"ילדים" 

  .12:45עד  7:00בין השעות: 
 6ותנה ברישום של . מבעלות נפרדת 10.00להארכת יום עד לשעה אפשרות קיימת ידוע לי כי  :הארכת יום

 . 2.10.12החל מתאריך  ילדים בכל כיתה
 .משרד הכלכלהלוח החופשות המפורסם על ידי כי ימי החופשות ושעות הפעילות נקבעות לפי  ,ידוע לי    

 
חשב כאיחור. הורה שאיחר יגבה ממנו סכום יכל הגעה לאיסוף הילד/ה מהמעון לאחר השעה הנקובה ת .2

משך זמן האיחור והתשלום בגינו ירשם בפנקס האיחורים, סה"כ הסכום יצטרף לשכר  לאיחור. ₪ 85של  
 .הלימוד בגין אותו חודש

 הקבועה שתקבע לנו על ידי משרד הכלכלה. התשלום נקבע על ידי הדרגהגובה ידוע לי כי   .3

 

    .01/00/2012-שנתי ונקבע בהתאם לגיל הילד ביום ה ינוידוע לי כי שכר הלימוד ה .4
אנו מתחייבים כי עד לקבלת דרגת הזכאות הקבועה ממשרד הכלכלה נשלם לחברת "כיוונים" על פי    **

 .משרד הכלכלהשתקבע על ידי  המרבית הדרגה
 

ו/או בהוראת קבע  תשלומים שווים 11-במתן פרטי כרטיס אשראי ב הריני מתחייב/ת לתשלום הנ"ל .5
 הכלכלה . על ידי משרד בכל חודש בהתאם לדרגה אשר נקבעה 0לתאריך 

אאלץ  –ימים  7ולא יחודשו תוך ידוע לי, כי במקרה שלא יכובדו פרטי התשלום המפורטים לעיל  
 בתי למעון באופן מיידי ולא תהא לי כל טענה בקשר לכך./את בני להביאק להפסי

 

מי תקיימו ייובמידה /או ידוע לי, שלא יבוצעו החזרי תשלום בגין היעדרות בני/בתי מכל סיבה שהיא ו .6
 או מצב חירום. שביתות

 

 לצרכים ויים בכוח האדם, בהתאםשינ , על פי שיקול דעתה,כי חברת כיוונים רשאית לבצעידוע לי,  .7
 במהלך השנה. ולתקנים של משרד הכלכלה

 
 ההורים.בתיאום עם במהלך השנה, וזאת על פי הצורך  ,לחברת כיוונים הזכות לנייד ילדים מכיתה לכיתה .8

 
 

 ביטול רישום:דמי רישום ו

 פרטי
 ההורה

 
______________________ 

 שם המשפחה

 
_____________________ 

 שם ההורה

 
__ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 מס' תעודת זהות

 
 __ __ __ __ __ __ __-  __ __ 

 עבודה - טלפון בית

 
__ __ __ __ __ __ __-  __ ____ 

 נייד

 
_____________________ 

 כתובת

פרטי 
 הילד

 
_ __ __ __ __ __ __ __ __ 

 מס' תעודת זהות

 
_____________________ 

 שם הילד/ה

 
____ . ____ . _________ 

 תאריך לידה

אמצעי 
 תשלום

 :כיתה מס' אישור רישום / קבלה לסמן:  המחאות / אשראי
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 ש"ח 120דמי רישום שנתיים, תשלום חד פעמי )רישום+ביטוח(  .א

 ₪. 00בסך דמי ביטול ו/או שינוי באמצעי התשלום הינם  .ב

  }טופס הודעת ביטול{ למנהלת המעון בכתב יעשה  למעונות "ילדים"ביטול רישום  .ג
 

 תשלום במקרה של עזיבת ילד במהלך שנת הלימודים:

יום מראש ויטופלו רק לאחר מילוי טופס  30בהתראה של בקשות לביטול רישום לאחר תחילת השנה יוגשו  .9
 מתאים אצל מנהל/ת המעון. ביטול

 

עבור החודש השוטף בו מסרנו בתחייב אותנו בתשלום שכר לימוד לכל חודש  10בקשת ביטול שתוגש עד ל .10
 את ההודעה. 

השוטף תחייב אותנו בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש לכול חודש  10בקשת ביטול שתוגש לאחר ה
  .החודש שבו הוגשה בקשת הביטול עוקב, לאחרובעבור חודש ה

 
 –חוגים  .11

 
החוגים נקבעים בתיאום עם המדריכה החינוכית ומתחילים לפעול מייד לאחר חגי תשרי )בתום תקופת 

 ההסתגלות ( 
 ₪  000עלות שנתית לחוגים הינה 

 
 

 לפיכך הנני מתחייב/ת בהתחייבות בלתי מותנית ובלתי חוזרת כדלקמן: .12

החל מחודש  חודשים 11 כל חודש למשך ,ד הכלכלהנקבעה במשר לשלם על פי הדרגה אשר .א
 . 2012ספטמבר 

ובמקרה של ביטול או אי כיבודם בבנק  . קבעהנני מתחייב לכבד את פרטי כרטיס אשראי/ה .ב
/כרטיס אשראי חדש, בהתאם לאמור בסעיף א' לעיל ה.קבע חדשה לחתום תוך שבעה ימים על 

 ולהעבירם מיידית לחברה.

 ואמסור אותם מיידית לחברה.במידה וחשבון הבנק שלי שונה אעדכן את פרטי התשלום  .ג

אנו מצהירים כי הכתובת שצוינה על ידנו בהסכם זה היא כתובתנו וכי נודיע לחברת כיוונים בכתב  .ד
שעות  02ומראש, על כל שינוי כתובת. משלוח כל הודעה לכתובת זו יחשב כאילו הגיע לכתובתנו 

 .לאחר משלוח ההודעה בדואר רשום

 

 www.kivunim7.co.ilונות, באתר חברת כיוונים: ניתן למצוא מידע מפורט על המע
 

 ימולא למשלמים באמצעות כרטיס אשראי 
 

                                      : עבור השתתפות ילדנו במעון
 2.2010ועד לחודש   0.2012הננו מתחייבים לשלם לכם מידי חודש בחודשו החל מחודש 

תשלומים שווים באמצעות כרטיס אשראי מסוג ויזה /ישרארכרט /אמריקן  11-ב₪                שכר לימוד בסך
 אקספרס /דיינרס )אחר( 

 :______ CVV לחודש₪             את הסך של            בתוקף עד                                                     שמספרו 
 
 
 

 
מצהיר כי קראתי את כל סעיפי כתב ההתחייבות, והם ברורים לי ואני מתחייב לקיומו על כל הנני 

 סעיפיו.
 

 שם ההורה: ____________________
 

 חתימה: _______________________
 

 ___________תאריך: _____________

http://www.kivunim7.co.il/

