
 

 

 ג רישום לפעוטון לשנה"ל תשפ"הסכם 

לרשום את   מרכז קהילתי באר יעקב מודה ומברך אתכם, ההורים, על החלטתכם

    ומאחל לכם שנת לימודים מהנה!גוזלים  בנכם/בתכם לפעוטון

 חודשים.  12ידוע לנו כי שנת הפעילות בפעוטון הוא  •

ועד השעה    07:00ה' הן מהשעה    -בפעוטון בימים א'ידוע לנו כי שעות הפעילות   •

 .  12:00ועד השעה   07:00ובימי ו' מהשעה   17:00

שכר הלימוד הינו שנתי וישולם  ₪  2,500שכר לימוד חודשי על סך  •
  10 -החל מחודש ספטמבר באמצעות הוראת קבע אשר תגבה בכל ה 

עבור   25/8/22 - יחויב בש לחודש או באמצעות כרטיס אשראי 
 .2022  חודש ספטמבר

 

קבלת ילד לכיתת הפעוטון מותנית בתשלום דמי טיפול רישום וביטוח   •
 . ₪  150בסך 

 

באחור.   • תחשב  הנקובה  השעה  לאחר  מהפעוטון  הילד/ה  לאיסוף  הגעה  כל 

של   סכום  ממנו  יגבה  שאיחר  לכל    25הורה  זמן    ₪15  משך  איחור,  דקות 

 . האיחור והתשלום בגינו

  המרכז הקהילתי שומר במידה וההורה יוסיף לאחר או שאיחורו בלתי סביר,  •

להפסיק לאלתר את השתתפות בנו/בתו בפעילות הפעוטון. במקרה    ועל זכות 

 זה, יחויבו ההורים במלוא שכר הלימוד כאמור בהתחייבות. 

מתחייב בזאת שלא לבטל את הוראת הקבע עד לתשלום מלוא שכר    ה ההור •

 ול עסקת כרטיס אשראי. הלימוד או ביט

שיבוץ ילד/ה בכיתה ייעשה על פי גילו/ה ובהתאם להתפתחותו/ה לפי שיקול   •

 דעת הגורמים האחראים. 

לערוך שינויים במבנה קבוצות הלימוד ובתוך מסגרות  המרכז קהילתי רשאי  •

איחודן/ או פיצולן של קבוצות לימוד קיימות,   החינוך ולפי העניין, על ידי

לדים הנרשמים לפעוטון בתחילת שנת הלימודים ו/או  בהתאם למספר הי 

 . מספר הילדים המבקרים במהלך השנה

המרכז הקהילתי מבטח את הילדים השוהים במעון בביטוח תאונות   •

 אישיות. 

התחייבות   • הקהילתי  למרות  שנת  המרכז  במשך  הפעוטון  את  להפעיל 

  20חות  הלימודים תהיה רשאית להחליט על ביטול הפעילות אם לא ירשמו לפ

לשנות מספר זה מפעם לפעם    ושומר על זכות  המרכז הקהילתי  משתתפים.  

הקהילתי  ובלבד   המאפשר  י  שהמרכז  משתתפים,  של  סביר  במספר  נקוב 

 קבע המרכז הקהילתי. הפעלה של הפעוטון במתכונת שאותה 



 

 

 

הלימודים • שנת  תקופת  כל  במהלך  תתקיים  פעילות    , הפעילות  אי  למעט 

עלינו, כי גם במקרה של אי    . מוסכם  במרכז הקהילתימסיבות שאינן תלויות  

 פעילות כמתואר, נמשיך לשלם את שכר הלימוד כאמור בהסכם זה. 

יפעל   • . עם זאת מתבקשים הורי הילדים, להוציא את  1/9/2022  -מהפעוטון 

 עוטון. ילדם מן הפעוטון בימי הלימוד הראשונים בתאום עם מנהלת הפ 

פתח את כיתת הפעוטון תינתן להורים הודעה על  י לא  הקהילתי    המרכזאם   •

 31/07/2022כך עד ליום 

יום מראש, ויטופלו רק לאחר מילוי    30בקשות לביטולים יוגשו בהתראה של   •

בקשת הביטול    ביטול מקוון באתר המתנ"ס בלשונית טפסים ונהלים.טופס  

 הודעת הביטול. תכנס לתוקפה מהחודש הבא לאחר 

ואנו   28/02/2023מתאריך   • שהיא  סיבה  מכל  ביטול  בקשות  יתקבלו  לא 

ונחויב  נמשיך  הנ"ל,  המועד  לאחר  ביטול  בקשת  תוגש  אם  כי  מסכימים, 

 בתשלום שכר הלימוד, בגין כל תקופת שנת הלימודים כאמור בהסכם זה.

הקהילתי  אנו מסכימים כי אם לא נעמוד במלוא התשלומים או במי מהם, המרכז   •
רשאי להפסיק את השתתפות הילד/ה בפעילות הפעוטון. השתתפות הילד/ה  

 בפעילות תופסק לאלתר. 

אי • כי  מסכימים  המפורטים  -אנו  מהתשלומים  כלשהו,  תשלום  של  תשלום 

בהתחייבות זו, במלואו ו/או במועדו, יהווה הפרה יסודית של התחייבות זו.  

יסודית. המרכז הקהילתי יהא רשאי לנקוט  ימים לא יהווה הפרה    3איחור של  

בכל ההליכים המשפטיים לגביית מלוא החוב ו/או יתרתו הבלתי מסולקת,  

בצרוף הפעלת מנגנוני ריבית והצמדה, כנהוג במרכז הקהילתי  ו/או על פי כל  

 דין. 

כל אורכה ו/או דחייה ו/או הימנעות מנקיטת אמצעים ו/או ויתור מצד המרכז   •

תשל  על  יחשב  הקהילתי  לא  זו,  התחייבות  פי  על  מהתשלומים,  כלשהו  ום 

כוויתור של המרכז הקהילתי על זכות מזכויותיה, על פי התחייבות זו ו/או על  

 פי כל דין. 

ידנו ככתובתנו בהסכם זה היא כתובתנו  -אנו מצהירים כי הכתובת שצוינה על  •

להודיעוכי   כל שינוי כתובת. משלוח  למזכירות המרכז הקהילתי  יש  כל    על 

לכתובתנו   הגיע  כאילו  יחשב  זו  לכתובת  משלוח    72הודעה  לאחר  שעות 

 ההודעה בדואר רשום. 

דרישתנו,   • פי  על  זו.  בהתחייבות  לעיין  סביר  זמן  לנו  ניתן  כי  מצהירים  אנו 

הובהרו לנו סעיפיה, ואם שפת האם שלנו אינה עברית, הרי שהוסברו לנו  על  

 ת לנו.פי דרישתנו סעיפי ההתחייבות בשפה המובנ

 



 

 

 

בכל מקרה של פיגור בתשלום בסכום כלשהו, על פי כתב ההתחייבות  לבקשה זו,   •

וריבית חודשית, בשיעור הריבית  הנהוגה    ישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה 

סעדי   מיתר  לגרוע  מבלי  וזאת  הקהילתי  בבנק  דין.   המרכז  כל  פי   על 

, שיוצאו  המרכז הקהילתיבנוסף לאמור לעיל, יחויבו ההורים בתשלום כל הוצאות  

הקבע הוראת  לביטול  אשראי/צ'קים/בהקשר  עו"דכרטיס  טרחת  שכר  כולל   , . 

כרוכה בנקיטת הליכים    למרכז הקהילתי הייתה גבייתו של תשלום כלשהו המגיע  

משפטיים, יחויבו ההורים לשאת גם בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד,  

 כפי שייפסקו.  

בהתאם   הרשאי לגבות את כל התשלומים המגיעים ל יהא המרכז הקהילתי 

לבקשה זו, לרבות הפרשי הצמדה, הריבית והוצאות באמצעות הוראת הקבע, או  

 בכרטיס אשראי. 

המרכז הקהילתי יהא רשאי להפסיק ביקור של ילד בפעוטון בכל מקרה של   •

פיגור בתשלום כלשהו על פי כתב ההתחייבות לבקשה זו וזאת, לאחר מתן 

 התראה בכתב של חמישה ימים מראש. 

בגין  היעדרות  הילד/ה מהפעוטון ישולם מלוא שכר הלימוד בכל מקרה של  •

 תקופת ההיעדרות.

, לאחר התייעצות  המרכז הקהילתימודע בזאת להורים כי אם יוחלט על ידי   •

חברתית,   מסיבה  כי  הקהילתי,  המרכז  מטעם  הפעוטון  על  הממונה  עם 

למסגרת   מתאים  אינו  שהילד/ה  שהיא,  סיבה  כל  או  בריאותית  משמעתית, 

  14את הזכות להוציאו בהתראה של   ושומר לעצמ המרכז הקהילתיהפעוטון, 

סיום  יום מראש. במקרה האמור תופסק גביית שכר הלימוד בחודש שלאחר  

 וצאת הילד בפועל מהפעוטון לפי המאוחר. ההתקופה הנקובה בהתראה, או 

מודע בזאת להורים כי במהלך תקופת שנת הלימודים לא מתקיימת פעילות   •

בפעוטון בזמני החופשות המצוינים בלוח החופשות וכי במהלך תקופות אלו,  

 עליהם לדאוג לסידור חלופי לשם טיפול בילד/ה. 

ם, כי תקופת שנת הלימודים מסתיימת על פי לוח חופשות  מובהר בזאת להורי •

 באוגוסט וכי ממועד זה, עליהם לדאוג לסידור חלופי לשם טיפול בילד/ה.     8-ב

יש למלא בהקפדה את כל הנתונים והפרטים שבטופס ההצהרה והמידע על   •

ו/או   בעיות  ו/או  מגבלות  רגישויות,  ציון  לרבות  זו,  לבקשה  הילד  בריאות 

 וניות ו/או הפרעות אחרות מהם סובל/ת הילד/ה.מחלות כר 

מתחייבים   • כלשהיא  הפרעה  ו/או  מחלה  ו/או  ממגבלה  סובל/ת  הילד/ה  אם 

ההורים לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד עם מגבלה רפואית  

 ולפעול על פי האמור בו, וזאת כתנאי לקבלת הילד/ה לפעוטון. 

 



 

 

 

כי   • להורים  בזאת  טופס  מודע  של  שלם  לא  ו/או  מדויק  ו/או  נכון  לא  מילוי 

ההצהרה והמידע על בריאות הילד/ה עלול לגרור הפסקת ביקורו של הילד/ה  

 בפעוטון. 

ההורים מתחייבים כי לא ישלחו  ילד/ה לפעוטון אם הילד/ה לא מרגיש טוב,   •

או חולה, סובל/ת מחום, דלקת עיניים, שלשול, מחלות ילדים ) או כל מחלה  

וכי  אחר  ) מהרופא  ת  רשמי  רפואי  באישור  מותנית  לפעוטון  הילד  החזרת 

בכל מקרה מוסכם  המטפל המעיד שהילד בריא ויכול  להיות בחברת ילדים ו

על ההורים, כי חובה עליהם להגיע מייד עם הדרישה לאסוף ילד/ה שחולה  

 ו/או לא מרגיש טוב. 

חל   • הבריאות,  משרד  הנחיית  פי  על  כי  להורים  בזאת  צוות  מודע  על  איסור 

 הפעוטון לתת תרופות לילדים. 

על   • יחולו  בפעוטון,  חולה  לילד/ה  טיפול חרום  במתן  כל ההוצאות הכרוכות 

 ההורים.

מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא, במשלוח ילד/ה חולה   •

 ו/או שאינו מרגיש בטוב, חלה על ההורים בלבד. 

לא • חולה,  והילד/ה  במידה  כי  אחרת,    מוסכם  סיבה  כל  או  טוב,  מרגיש 

"פרטים   בשאלון  שצוינו  הטלפון,  ממספרי  לאחד  טלפונית  יפנה  שהפעוטון 

 למועמד" וההורים מתחייבים, להגיע מיידית לפעוטון ולאסוף את הילד/ה. 

ביטוח אחריות צד שלישי, בגין אחריות    כהער  המרכז הקהילתי  מודע בזאת כי   •

גוף העלולים להיגרם לילד/ה עקב שהותו/ה ו/או פעילותו/ה בפעוטון   לנזקי 

 וזאת מחמת רשלנותה ו/או מי מטעמה. 

אשר    ,למרכז הקהילתיבכל מקרה של נזק גוף כאמור, יש לפנות מיידית בכתב   •

 עביר הפניה לטיפול חברת הביטוח. ת

 או ממנו, תיעשה על ידי ההורים ובאחריותם המלאה. /הולכת ילד/ה לפעוטון ו •

הרשאים   • המבוגרים,  שמות  את  לפעוטון  ילדים  הולכת  בטופס  לציין  יש 

בטופס   צוין  לא  למי ששמו  הילד/ה  הילד/ה מהפעוטון. מסירת  להוציא את 

הנ"ל תיאסר, למעט אם תינתן הודעה מראש על כך למנהלת הפעוטון וכנגד  

 הצגת תעודה מזהה. 

תיעשה בהתאם להחלטת   -ילד/ה להורים פרודים או גרושים  הולכת •

 ביהמ"ש, או ביה"ד המוסמך, שתימסר בכתב למנהלת הפעוטון. 

 


