
 
 

 

ל "שנהל" בית מוריה"למסגרת הארכת יום הלימודים בהפעלת לרשום את ילדי בזאת את הסכמתי ת /הריני מאשר
 :לפי הפירוט הבא  ו"עתש

 הגן המבוקש לידה. ת .ז.ת ה/שם הילד 'מס

 צהרון נבטים     .1

2.      

 
 :הנני מצהיר ומתחייב בזאת כי

 .תשלומים 12 – 10ניתן לחלק את התשלום בין , לשנה₪  9900 :היא עלות התוכנית .1

  990  X 10 חודשים ,  900  ₪X 11 חודשים ,  822 X 12 לסמן את בחירתכםנא  –. חודשים. 

ומתחייב לא . ל במתן פרטי אשראי או הוראת קבע"מוריה הוא שנתי והנני מתחייב לתשלום הנם לבית ידוע לי שהתשלו .2
 ./861חודש עד סוף לבטל תשלום 

במידה והתוכנית לא תפתח לא תהא לי טענה , תלמידים לפחות 20א תלוי בהרשמה של "ידוע לי כי התנאי לפתיחת יול .3
תהא בית מוריה רשאית להפסיק את , 20ממספר הילדים  יפחתל "במידה ובמהלך שנה, מסוג כלשהוא כלפי בית מוריה

 30:/10:00-1הצהרון יפעל בין השעות .הפעילות

ימים תבוטל השתתפות  7ולא יחודשו תוך  1ידוע לי כי במקרה שלא יכובדו פרטי התשלום המפורטים לעיל בסעיף  .0
 .בתי בתוכנית באופן מיידי ולא תהיה לי כל טענה בקשר לכך6בני

-08' יש לאשר קבלת הפקס בטל 288810/-08' לבית מוריה בפקס מס בכתב בלבדא יעשה "ביטול רישום למסגרת יול .2
לא ניתן  30.0.12לאחר ה .גין החודש השוטףיחויבו ההורים בתשלום ב -בביטול רישום במהלך חודש הפעילות, 288812/

כ בביטול רישום במהלך השנה יחוייבו ההורים על תשלום "כמו, לבטל השתתפות בצהרון וההורים יחוייבו עד סוף השנה
 .יחסי של חודש אוגוסט

 .ימי שביתה בשנת לימודים 2עד , ללא תשלום נוסף 00:/7:30-1בימי שביתות הגן יפעל בין השעות  ./

במקרה שתהיה ו( כולל בחודשי הקיץ)בתי מכל סיבה שהיא מהגן 6לי שלא יינתנו החזרי תשלום בגין היעדרות בניידוע  .7
 .או השבתת הגן בהנחיית פיקוד העורף6ימים ו 2שביתה מעל 

 .התנהגות בלתי הולמת6 ה בצהרון בשל אי התאמה6לבית מוריה הזכות להפסיק פעילותו של ילד .8

או משולבת סייעת צמודה במהלך יום הלימודים הפורמאלי עלי ליידע 6בתי צרכים מיוחדים ו6ניידוע לי כי במידה ויש לב .9
זהו תנאי הכרחי . כ על ההורים לדאוג לשילוב סייעת צמודה גם במהלך הצהרון"כמו. את בית מוריה בעת הרישום

 . להשתתפות בצהרון

  .לכךשימושה הפנימי ואין לי כל התנגדות ידוע לי שבית מוריה מצלמת חלק מהפעילויות המתקיימות בגנים ל .10

 .00:/1בימי חופשות הצהרון עובד עד השעה , בגנים הפרטיים לחופשותדומה " בית מוריה"של  שהחופשותידוע לי  .11

 
 :הריני מאשר לגבות תשלום חודשי באמצעות

 
 .______________ חשבון _______ סניף_______ מבנק -הוראת קבע  הקיימת במערכת ב

 (יש להחתים את הוראת הקבע בבנק. )_________חשבון _______ סניף_______ בהוראת קבע מבנק

 _____________ז .ת__________ שם בעל הכרטיס ______  תוקף ' __________________ בכרטיס אשראי מס

 ______________________: חתימה_________     __________:שם החותם     

 

 ____________________________: מייל ____________________: כתובת ____________שם משפחה 

 ________________ .ז.ת _____________: בשם הא_______________ . ז.ת  _____________: םשם הא

 ________________  :טלפון בית__________________: נייד אב__________________: נייד אם

 ___________________: חתימת ההורה  _________________: תאריך             

 א "יול-בית מוריה

  4188826-08ניתן להחזיר לפקס -כתב התחייבות

 office@bmoriah.org.il או לאימל

 


