בס"ד
להורים שלום!
אנו שמחים לפתוח את ההרשמה למעונות לשנת תש"פ.
מועדי ההרשמה:
מיום ו'  8.2.19ל' שבט עד ליום  21.2.19טז' אדר א' תשע"ט.
הרישום יתבצע במשרד מנהלות המעון (ליד השוטר הקהילתי בקדומים דרום).
זמני קבלת קהל:
יום ו'  ,8.2.19ג' אדר א' ,בשעה .9:00-11:00
יום ג'  12.2.19ז' אדר א' בשעה 16.00-17.30
יום ו'  ,15.2.19י' אדר א' ,בשעה 9:00-10.30
יום ה'  21.2.19טז' אדר א' בשעה 16.00-17.00
תהליך הרישום:
הרישום ייעשה עפ"י השלבים הבאים:
 .1מילוי כל טופסי הרישום למעונות (ניתן להורדה גם באתר המועצה),והגשתם וביצוע הרישום
במשרד המנהלות בימי הרישום בלבד ! גם ילדים ממשיכים חייבים להירשם.
ניתן לשלוח את הטפסים סרוקים במיילmaonk123@gmail.com :
 . 2לאחר תקופת המתנה תקבלו בדוא"ל אישור קבלה למעון .עם אישור זה יש להירשם באתר
משרד העבודה והרווחה .
כל ילד חייב ברישום במשרד העבודה והרווחה גם אם לא מבקש הנחה.
מסמכי רישום:
כדי להבטיח רישום מלא אנו מבקשים להקפיד על הפרטים הבאים:
 .1שלבי הרישום ייעשו כפי שרשום בנ"ל.
 .2תשלום דמי רישום בסך( .₪ 133 :צ'ק ,כרטיס אשראי ,מזומן מדויק)
 .3תשלום דמי העשרה כמפורט להלן( :צ'ק ,כרטיס אשראי ,מזומן מדויק)
בוגרים ופעוטים₪ 450 : -תינוקות₪ 100 :

.4התחייבות ע"י אמצעי תשלום שנתי( .הו"ק חתומה ע"י הבנק ,הרשאה לחיוב בכרטיס אשראי
או צ'קים מראש)
 .5צילום ת.ז מעודכן ,כולל ספח שבו רשומים כל הילדים.
 .6טופס הרשמה למעון תש"פ ,על כל פרטיו עם חתימה.
.7אישור על העדר חובות לחברה הכלכלית לקדומים .לקבלת האישור יש לפנות למיכל 09-7778012
או במייל michal@kedumim.org.il
 .8למען הסר ספק יובהר כי ללא השלמת כל המסמכים לא יושלם הרישום למעון ולא יתבצע שיבוץ
אותו ילד.
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*תינוקות שנכנסים למעון מתחת לגיל שישה חודשים יתקבלו בצירוף אישור רפואי לגבי בשלותו
ובריאותו של התינוק והתאמתו למסגרת חינוכית.
פירוט עבור תשלומים החד -פעמיים( :סעיף )3
חוג ריתמוזיקה -לבוגרים ולפעוטים ₪ 350
ליווי התפתחותי -לכלל הילדים ₪ 50
מתנות סוף שנה ,מסיבות וחגים₪ 50 -

פרטים נוספים:
* דמי הרישום יוחזרו להורים במידה והילד לא יתקבל למעון.
* דמי הרישום לא יוחזרו להורים במידה והרישום יבוטל ע"י ההורים.
* ההורים זכאים להודיע בכתב להנהלת המעון על רצונם לבטל את הרישום לשנה"ל תש"פ עד
לתאריך  31במאי  .2019הורים אשר יבטלו רישום ילדיהם לאחר תאריך זה יחויבו בתשלום שכר
מלא של חודש ספטמבר .2019
* גובה שכר הלימוד לשנת תש"פ יפורסם באתר משרד העבודה והרווחה .התשלום למעון בפועל
ייגבה ע"י החברה הכלכלית לקדומים עד ה 15לכל חודש.
* לתשומת לבכם ,בקשת הנחה ,הברור והבדיקה במשרד העבודה והרווחה ,באחריות ההורים בלבד.
*התשלום מתחילת השנה יהיה לפי התעריף המלא של משרד העבודה והרווחה ,זיכוי בגין הנחה
שהתקבלה יבוצע עם קבלת ההנחה ,ורק לאחר העברת הכספים בפועל ממשרד העבודה והרווחה.
היתרה עומדת לרשות ההורים ע"פ בחירתם (להחזר או לתשלום החודשיים הבאים).
*הורים שירשמו את ילדיהם בתקופת הרישום ולא תהיה אפשרות לקבלם עקב חוסר מקום ,תערך
ועדת קבלה של משרד העבודה והרווחה ,לבירור זכאותם להתקבל למעון.
*הנהלת המעון אינה מתחייבת לקבל את כל הילדים שיירשמו לאחר תקופת הרישום עקב מספר
מקומות מוגבל.
* השיבוץ יתבצע על פי שיקולים מקצועיים ובהתאם להנחיות משרד העבודה והרווחה .כמו כן ,לא
נוכל להבטיח מקום בשכונה המבוקשת.
הבהרה:
התשלום עבור השהות במעון הינו עבור כל שנת הלימודים ,החל מתאריך כניסת הילד למעון .הורים
שיוציאו את ילדיהם ללא הודעה מוקדמת בכתב למנהלות המעון ,וללא אישור ,יחויבו בתשלום עד
סוף שנת הלימודים.

הוצאת ילדים מהמעון במהלך שנת הלימודים ע"י ההורים:
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הנהלת המעון תכבד בקשת הורים להוצאת ילדיהם מהמעון במהלך שנת הלימודים ,בהודעה מראש
במקרים הבאים:
 .1משפחה העוזבת את הישוב.
 .2שינויים במצבו הבריאותי של הילד שאינו מאפשר המשך נוכחותו במעון (יש לצרף אישור
מפורט מהרופא המטפל).
 .3כל בקשה אחרת תידון ע"י ועדת חריגים.
*** ילד המקבל אישור מהנהלת המעון לעזוב את המעון במהלך השנה ,ישלם ע"פ התנאים הבאים:
המודיע עד ה 15לחודש ,ישלם על חודש שהותו האחרון תשלום מלא .המודיע אחרי ה 15לחודש
ישלם עבור חודש נוסף.

אישור פתיחת המעונות ב29.8.19
על פי החלטת הנהלת המעון שנת הלימודים תיפתח ב 29.8.19וימי חול המועד סוכות יוגדרו
כחופשת מעון (לוח חופשות מדויק יחולק בתחילת שנת הלימודים).
הצהרה והתחייבות
.1
.2
.3
.4
.5
.6

קראתי את נהלי הקבלה והפעלת המעון של החברה הכלכלית לקדומים לשנה"ל תש"פ ואת
התנאים בטופס ברישום הרצ"ב על כל סעיפיו ותנאיו והנני מתחייב לפיהם.
הנני מתחייב לשלם עבור בני/בתי בהתאם לכתוב בחוזה הנידון.
הנני מתחייב לדייק בלוח הזמנים של המעון :ימים א'-ה'  07:00-16:00יום ו' .07:00-13:00
הורה שיאחר לקחת את ילדו יחויב בקנס של  ₪ 50על כל רבע שעה איחור.
ידוע לנו כי נחויב בתשלום ע"פ הנחיות וקריטריונים כפי שפורסם ע"י משרד העבודה
והרווחה .הנני מתחייב לשלם תשלום מלא (לפי דרגה  )12עד שאקבל הנחה ממשרד העבודה
והרווחה.
ידוע לנו שבמקרה של ביטול רישום דמי ההרשמה אינם מוחזרים.
הנני חותם על טופס זה בשמי ובשם בן/בת זוגי ומצהיר בזאת כי הפרטים שמסרנו לעיל
הינם מלאים ונכונים.

שם ההורה  ____________________:חתימת הורה __________________
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טופס רישום ילד למעון לשנה"ל תש"פ
פרטי הילד:
שם משפחה___________ שם פרטי_______________
ת.ז_________________ תאריך לידה לועזי______________
ת.ד________________ תאריך לידה עברי__________
שכונת מגורים________

מעון מבוקש______________ (ללא התחייבות!)

חובה לצרף צילום ת.ז עם הספח בו רשומים הילדים +דמי רישום ע"ס ₪ 133
פרטי ההורים:
שם משפחה ____________:מס' ילדים במשפחה______
שם האם_______________ ת.ז_________________
שם האב_______________ ת.ז_________________
מס' טלפון :אב_______________ אם____________ נוסף _______________
דוא"ל _________________________ (חובה! אישור קבלה למעון נשלח לכתובת הדוא"ל)
הילד/ה מובטח/ת בקופת חולים ___________________________:
כתב התחייבות רפואי:
(נא לסמן במשבצת הנכונה)
אנו ההורים/האפוטרופוסים של הקטין/ה_____________ מצהירים ומתחייבים שאין לו/ה
בעיה רפואית הידועה לנו.
אנו ההורים/האפוטרופוסים של הקטין/ה_____________ מצהירים ומתחייבים בזה הדדית
כלפיכם:
 .1לצערנו ,הילד סובל מ( _______________________________________________-להלן
"המגבלה") ומשום כך ,הננו מוותרים על הסודיות הרפואית לגביו.
.2הננו מודעים לכך שמעון היום שבהנהלתכם ,אליו הילד עומד להתקבל ,בנוי לטיפול בילדים
בריאים ,ללא צורך ותזונה מיוחדים.
 .3ידוע לנו כי בצוות המעון ,בהתאם לתקנון של משרד העבודה והרווחה ,לא כלולים רופאים ,אחיות
או בעלי מקצוע פרה רפואה.
 .4למרות המגבלה ,הרי ע"פ חוות הדעת של הרופא המטפל ,הרצ"ב ,ולפי שיקול דעתו ,יכול הילד
לבקר במעון ,בתנאים המפורטים לעיל ואנו מבקשים לקבלו למעון על אחריותנו המוחלטת.
 . 5בכל מקרה שהילד יזדקק לכל טיפול מיוחד ,אנו מתחייבים בזה לספקו מיד ,על אחריותנו
וחשבוננו.
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 .6אנו משחררים בזה מראש ,הן את ארגון "החברה הכלכלית לקדומים" ,הן את מ"מ קדומים ,הן
את משרד העבודה והרווחה והן כל אחד מעובדי הצוות של המעון ,מכל אחריות ונזק שהוא שעלול
להיגרם כתוצאה מהמגבלה האמורה .אנו חוזרים ומצהירים על אחריותנו המוחלטת והבלעדית
בכל הקשור לטיפול בילד בקשר להגבלה הנ"ל .למותר לציין כי אתם ,לפי שיקול דעתכם המוחלט,
תהיו רשאים ,בכל עת ,להפסיק את ביקוריו של הילד במעון.
ולראיה באנו על החתום:
שם ההורה___________________ חתימה_______________

פרטי ההורה:
אני (שם פרטי  +משפחה) ____________________
_______________
מספר זהות
אישור על שימוש בתמונות
נא לסמן במשבצת המתאימה :
□ מאשר/ת
□ לא מאשר/ת
שתמונת בני  /בתי (שם פרטי  +משפחה) __________________
תפורסם
□ לצרכי תיעוד במעון
□ בפרסומים של מסגרות הגיל הרך במועצה
אישור צפייה והדרכה
במהלך שנת הלימודים ,אנו מתבוננים בילדים ,ובעקבות כך ,מקבל צוות המעון הדרכה והעשרה
בתחום הגיל הרך ממנהלת המעון ,מהמדריכה הפדגוגית ומגורמים מקצועיים הנלווים אליהן.
לשם כך אנו זקוקים לאישורכם.
□ מאשר/ת
□ לא מאשר/ת

________________________
חתימת הורה

יש למלא את פרטי כרטיס האשראי מחדש גם עבור ילדים ממשיכים !
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תאריך_________:
הרשאה לתשלום שכ"ל מעון ע"י חיוב כרטיס אשראי

שם הילד:

_______________ שם משפחה____________________:

כתובת :

_______________

ת.ד:.

_______________

טלפון:

_______________

עבור תשלום :
 -Oדמי הרשמה סה"כ ₪ 133
 – Oתשלום דמי העשרה
 - Oתשלום שכר לימוד
חיוב בכרטיס אשראי
שם ומשפחה

ת"ז

סוג הכרטיס

ת.ד.

◊ ישראכרט
◊ לאומי כארד
◊ ויזה כאל
◊ אמריקן אקספרס

ישוב

מיקוד

מספר
כרטיס
אשראי
תוקף

סה"כ לתשלום:

טלפון בבית

CVV
(שלושת המספרים בגב הכרטיס) ________
סה"כ תשלומים:
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חתימה

אישור על העדר חובות לחברה הכלכלית לקדומים בע"מ

ניתן לשלוח את הטופס למשרדי החברה הכלכלית לקדומים .
אחרי כן יוחזר אליכם במייל  /פקס.
 michal@kedumim.org.ilאו בפקס 09-7778012

הרינו לאשר שלא קיים חוב
למשפחת ____________________
שם פרטי של ראש המשפחה ____________________ .ת.ז______________________ .

כלפי החברה הכלכלית לקדומים בע"מ

תאריך_____________________:

חתימה ______________________

כתובת מייל להחזרת האישור________________________@__________________ :
מס פקס להחזרת האישור ___________________:
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