
 
 
 
 

 מינהל הכספים
 מחלקת פרט

 

 

 בקרה,פיקוח והכנסות אחרות

 בקרה,פיקוח והכנסות אחרות

וופיקוח  בקרה,פיקוח והכנסות אחרות
 ופיקוח

 אגף חינוך קדם יסודיעיריית ראשון לציון 

 תאריך ____________

  הצהרה, הסכמה והתחייבות

 
 _____        _______________       ______________אני הח"מ  _______________             ______________         ______

ן נכס                            -ן משלם                   מס' ח-שם משפחה                                 שם פרטי                       מס' ת.ז              מס' ח                  

 בעירייה             הבארנונ                                                                      

תאריך לידה _____________ )להלן "הילד/ה"(   הואיל וברצוני לרשום את בתי/ בני ___________________ מס' ת.ז _________________

אי לכך הנני  )להלן "שנת הלימודים"(   ח)להלן "גן הילדים"( בשנת הלימודים תשע"  כתלמיד/ה באחד מגני הילדים המופעלים ע"י עיריית ראשון לציון

 מצהיר מסכים ומקבל על עצמי את התנאים כדלקמן :

 

  אגרות ביטוח תאונות אישיות - תשלום חובה. 1

יכול  ידוע לי כי סכום זה . לילד לשנת הלימודים ₪ 49 עומד על סך של ביטוח  תאונות אישיות , התשלום עבור חנכון לשנה"ל תשע"

 .על ידי משרד החינוך מעת לעת המעודכנים המתפרסמיםבכפוף לסכומים  להשתנות, 

 

 סל תרבות  –רשות  םתשלו.  2

ידוע לי כי סכום זה יכול להשתנות, בכפוף  .לילד לשנת הלימודים ₪ 79עומד על סך של סל תרבות , התשלום עבור חנכון לשנה"ל תשע"

פעילויות העשרה משלימות לחינוך צורך מימון נועד לעבור סל תרבות רשות ה מעת לעת. תשלוםלסכומים המעודכנים המתפרסמים על ידי משרד החינוך 

ידוע לי כי מדובר בתשלום שאינו בגדר חובה, וכי  התיאטרון, המחול, המוסיקה והספרות. מתחומי האומנות הפלסטית, סל התרבות כולל מופעים. הפורמלי

 הורים שאינם מעוניינים כי ילדם ישתתף בפעילויות הממומנות באמצעות סל התרבות, רשאים לבחור שלא להשתתף במימונו.

 

 חינוך גופניריתמוסיקה ו  - (תוניות לימודים נוספכת)–תל"ן  –פים נוס ומיםתשל. 3

, ניתן לגבות סעיף תל"ן  חתשלומי הורים המעודכן לשנת הלימודים תשע" -  3.11-1 חחוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע", עפ"י חנכון לשנה"ל תשע" .א

ידוע לשנה.  ₪ 597לשעה שבועית ומקסימום של  ₪ 199שעות שבועיות, סך של  3בקדם יסודי, עבור תוכניות המופעלות בגני הילדים בהיקף של 

 בהתאם לסכומים ולהנחיות המעודכנים המתפרסמים על ידי משרד החינוך מעת לעת. , לי כי האמור לעיל יכול להשתנות

 

תכניות לימודים נוספות  בגני הילדים, בכפוף להיענות ההורים וזמינות  2"( מעוניינת להפעיל העירייהעיריית ראשון לציון )להלן: " חבשנה"ל תשע"

 ותל"ן ריתמוסיקה.תל"ן חינוך גופני  כוח האדם להפעלת תכניות אלו:

 .התשלום מוסדר ע"י ההורים מול המפעיללילד לשנת הלימודים.  ₪ 262בעלות של  –תל"ן חינוך גופני  .ב

 המועברתבעיר נהנים מפעילות מוסיקלית,  גני הילדים כל  ת,במסגרת התוכני .לילד לשנת הלימודים ₪ 335תל"ן ריתמוסיקה בעלות של   .ג

פעמיים בשבוע. בשיעורים אלו נחשפים הילדים למושגי יסוד במוסיקה, שירה, נגינה ותנועה באמצעות האזנה פעילה, ביצוע  ע"י מורות לריתמוסיקה

 .ואלתור 

ידוע לי כי הפעלת תל"ן נתונה להחלטת ההורים, וכי בגנים בהם יבחרו ההורים שלא לשלם עבור שיעורים אלו, לא תופעל 

 התכנית.
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 הגביה . 4

 תשלומים*:חמישה ריתמוסיקה תתבצע ב - ידוע לי כי הגביה עבור תשלומי החובה, סל התרבות ותל"ן 

 *.₪ 63סך על יגבה תשלום ראשון  10/08/2018בתאריך 

 *.₪ 100  ם שני על סךתשלו היגב 11/09/2018 בתאריך

 *.₪ 100לישי על סך יגבה תשלום ש 10/10/2018 בתאריך

 *. ₪ 100יגבה תשלום רביעי על סך  10/11/2018בתאריך 

 *. ₪ 100יגבה תשלום חמישי על סך  11/12/2018בתאריך 

 

רק   גובה הסכום לתשלום בעבור כל אחד מהשירותים יקבע סופית וכי חכי הסכומים האמורים לעיל מבוססים על נתוני שנה"ל תשע" לי, ובהרה  *

 .ו/או כל גורם מוסמך אחר החינוךעל ידי משרד ח לאחר פרסום התעריפים לשנה"ל תשע"

 

הורים אשר יבחרו שלא להשתתף בתשלום עבור סל התרבות ו/או תל"ן ריתמוסיקה, יחויבו אך ורק עבור תשלומי החובה והשירותים כי  ,ידוע לי

 בהם הסכימו להשתתף.

 

 תחול מדיניות הביטול שלהלן:"(, השירותיםלהלן:"כי במקרה של ביטול הסכמתי לתשלום עבור סל תרבות ו/או תל"ן ריתמוסיקה ) ,עוד ידוע לי

 

 2018.18.5לחותמים על הסכמה למימון השירותים עד ליום 
 לא יחויבו בתשלום. –ימים מיום מתן ההסכמה  14על ביטול הסכמתם לקבלת השירותים בתוך בכתב* הורים אשר הודיעו 

 1.6.2018ימים מיום מתן ההסכמה, ולא יאוחר מיום  14 -לאחר שעברו יותר מעל ביטול הסכמתם לקבלת השירותים בכתב* הורים אשר הודיעו 

 .₪ 50 -יחויבו ב –

 יחויבו בתשלום מלא. – 1.6.2018על ביטול הסכמתם לקבלת השירותים לאחר יום בכתב* הורים אשר הודיעו 

 

 2018.18.5לאחר יום  יםלחותמים על הסכמה למימון השירות
מסך  %5יחויבו בתשלום בשיעור של  –ימים מיום מתן ההסכמה  14על ביטול הסכמתם לקבלת השירותים בתוך בכתב* הורים אשר הודיעו 

 החיוב.

 יחויבו בתשלום מלא. –ימים מיום מתן ההסכמה  14 -על ביטול הסכמתם לקבלת השירותים לאחר שעברו יותר מבכתב* הורים אשר הודיעו 

 

. 9547257-03, 9547217-03נים מס' , ולוודא הגעת ההודעה בטלפו9546915-03על מוסר ההודעה לשולחה לפקס מספר * 

 הודעה שלא תימסר בדרך זו ו/או לא הגיעה לידי העירייה, לא תחשב כהודעה.

 מודגש כי מועד מסירת ההודעה הוא המועד בו התקבלה ההודעה בעירייה.

 

 הפסקת לימודים . 5

לפני  20-בגן הילדים לאחר שהחל לבקר בו אודיע בכתב על כך לעירייה ועד ולא יאוחר מן היום הבמידה ואחליט להפסיק את לימודי בני/ ביתי   .א

 החודש בו יפסקו הלימודים.

כח  ידוע לי ואני מסכים כי לעירייה הזכות לסגור ו/ או להפסיק הפעילות בגן הילדים, במקרה של שעת חירום, שביתה ו/או כל סיבה אחרת המהווה .ב

 ל דעתה הבלעדי. במקרים אלו לא אהיה זכאי להחזר כלשהו בגין הימים שבהם לא פעל גן הילדים.עליון וזאת בשיקו

ף למען הסר ספק הנני מצהיר כי ידוע לי שלעניין ביצוע הודעה מצידי בכל הנוגע לאמור בכתב זה תחשב מסירת ההודעה כדין אם תימסר בכתב באג .ג

 .ראשון לציון 20עירייה ברחוב הכרמל היסודי של  -לחינוך קדם 
ידוע לי כי במידה ולא תהיה השתתפות של כל ההורים בתשלום עבור תל"ן ריתמוסיקה, שומרת העירייה לעצמה את הזכות להימנע ממתן השירות  .ד

 בגן הילדים, ולהותיר את ארגון התל"ן להורי ילדי הגן.

 

 כי יגבו ממני תשלומים עבור סל תרבות ותל"ן ריתמוסיקה*, כמפורט לעיל. /מההריני לאשר את האמור לעיל. הנני מסכים 
 

 .* הורה שאינו מעוניין להשתתף בתשלום עבור סל התרבות ו/או תל"ן ריתמוסיקה, ימחק את שם השירות/ים הרלוונטי/ם

 

 

 

 חתימה  מס' ת.ז.  שם ההורה

 

 אישור חתימה

 

 __________________ חתם בפני על טופס זה לאחר הצגת תעודה מזהה.אני הח"מ מאשר/ ת בזאת שמר/ גב' 
 

 מאשר/ת __________________

 תאריך _____________


