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 תנאי הפעלת מעונות יום בעומר 

"( המופעלים על ידי המועצה בעומר הגנים"  -ההורים אשר רשמו את ילדם למעונות היום )להלן  
 .ןמסכימים לתנאים ולכללים שלהלן שיחייבו אותם ואת המועצה בכל הקשור בהפעלת הג

הסכימה לעשות כן אך ורק בכפוף  מעונות יום,ההורים יודעים שהמועצה, שאינה מחויבת בהפעלת  
 ם. לתנאים שלהלן וההורים מסכימים לתנאים במלוא

 להלן התנאים: 

 מהות השרות 

המועצה תפעיל את הגנים לפי הוראות הדין. תוכנית הלימודים שתקבע תהיה עשירה ככל  .1
 הניתן והיא תותאם לגילאי הילדים שירשמו.

 )כולל(.  9/08/2023ליום ועד   01.9.2022הגן יפעל מיום  .2

 לוח החופשות יחולק בתחילת השנה להורים ויהיה תלוי על לוח המודעות שבגן.   .3

 . 12:30ה' ובימי ו' עד לשעה -בימים א' 16:30עד לשעה  07:30השרות יינתן משעה  .4

ההפעלה תכלול הזנת הילדים. המזון יסופק לגן על ידי ספק חיצוני מורשה שיהיה בעל כל  .5
 מחויבים על פי דין, עפ"י בחירת המועצה. הרישיונות ה

 פתיחת הגנים מותנית בהחלטת המועצה וכתלות במספר הנרשמים. .6

 התחייבות ההורים 

והם    ש"ח עבור תינוקייה  2,950ש"ח עבור פעוטון, ועל    2,900על  התשלום לחודש יעמוד   .7
 חודשים.  12ישולמו בהרשאה לחיוב החשבון שתופעל מדי תחילת כל חודש משך 

כום זה הינו קבוע ולא תאושרנה הנחות מכל סיבה שהיא ולא יבוצע החזר בתום שנת  ס
סוג  )מכל  מחלה  לרבות  שהיא  סיבה  מכל  מהגן  הילד  היעדרות  במהלכה.  או  הלימודים 

 שהוא(, בידוד עקב "קורונה" ועוד, לא תזכה בהחזרים כספיים.

בסכום של   2022ר במעמד הרישום וההסכמה לתנאים אלו תשולם מקדמה לחודש ספטמב
ש"ח. סכום זה יקוזז מהתשלום הראשון ולא יוחזר במידה והרישום יבוטל בכפוף    1,000

 למועדים שלהלן:

 המקדמה תוחזר במלואה. - 31.5.22ביטול הרישום עד ליום 

 לא תוחזר המקדמה.  - 30.06.2022ועד ליום  1.6.22ביטול הרישום לאחר 

לאחר   הרישום  מלא    –   1.7.22ביטול  חודשי  תשלום  הלימודים ישולם  שנת  לסוף  , עד 
 . 9כמובהר להלן בסע' 

יצטרפו תשלומי פיגורים כקבוע בחוק הרשויות המקומיות   ישולם במועד  לתשלום שלא 
 )ריבית והפרשי הצמדה(. 

בנוסף, לתשלום הראשון יתווסף סכום שנתי חד פעמי עבור ביטוח תאונות אישיות, על פי   .8
 קביעת משרד החינוך. 



  

 2021דצמבר,  28

 
 

 

 12במשך    התשלום החודשיעל ידי רישום ילדם לגן מתחייבים ההורים לשלם את מלוא   .9
יובהר כי אין החזר תשלום עקב הוצאת  ללא כל קשר להמשך השתתפותו בגן.    חודשים

 הילד מהגן במהלך השנה, מכל סיבה שהיא. 

החודשי   .10 כרטיס    םישולהתשלום  באמצעות  ההורים,  חשבון  לחיוב  הרשאה  באמצעות 
 חודשים. 12האשראי, לטובת המועצה. המועצה תגבה את דמי השרות משך 

הכתובת שמסרו ההורים בעת הרישום תשמש ככתובת למשלוח הודעות המועצה. הודעה   .11
ח  שעות ממועד משלו  48שנשלחה לכתובת זו יראוה כהודעה שנתקבלה על ידי ההורים תוך  

 אם נמסרה במסירה אישית. -בדואר רשום, או משעת המסירה 

 

 ________________  ________________   ולראיה באנו על החתום : 

 


