
שם המעון:  

שם פרטי:

שם משפחה:

מס׳ ת.ז:

תאריך לידה:

נרשם לכיתת:

הורי הילד מילאו את כל סעיפי הרישום:

מלאו טופס רישום על כל פרטיו.
החתימו הו״ק / פרטי כרטיס אשראי 

חתמו על כתב התחייבות.
חתמו על תקנון. 

מצו"ב צילום תעודת זהות + ספח
ילדי רווחה- מצ"ב אישור מהרווחה

שלמו ועד הורים!

Email: ganim@ganimm.co.il 02-6268876 :המשרד הראשי: ״בית יהודה אריה״  רחוב בליליוס 6, ת.ד. 956 ירושלים. טל: 02-6268809 פקס

הורה יקר!  הרישום תקף רק כשהחוברת על כל טפסיה מושלמת!

חוברת זו מיועדת לשליחה למשרדי "בית יעקב"



טופס רישום למעונות יום לשנה״ל ________
שם המעון _______________________

               
 

   

  

הרינו מצהירים כי כל הפרטים שמסרנו לעיל הם מלאים ונכונים

בכבוד רב,

למילוי ע״י מנהלת המעון – חובה

                         כיתה                                                                                                                  סווג
עבודה / רווחה/ ר״ת תינוקות / פעוטות / גנון / כיתת הגן ר״ת 

מעונות יום בית יעקב

Email: ganim@ganimm.co.il 02-6268876 :המשרד הראשי: ״בית יהודה אריה״  רחוב בליליוס 6, ת.ד. 956 ירושלים. טל: 02-6268809 פקס

חתימת ההוריםתאריך

חתימת המנהלתתאריך

פרטי ההורים:

אםאב

שם

מספר זהות

עיסוק

שנת לידה

מקום עבודה

טלפון נייד

טלפון עבודה

קופת חולים

מצב משפחתי )נשוי,גרוש,אלמן(

כתובת מייל

תושב הארץ כן/לא

פרטי הילד: חדש / ממשיך - נא להקיף בעיגול

ת. לידהשם משפחהשם פרטימספר ת.ז.

טלפוןמס׳ ביתרחובעיר

2

תאריך כניסה מדויק:        /      /                   האם אחד ההורים עובד במערכת?             



M/MEONOT בס״ד            

כ ת ב    ה ת ח י י ב ו ת    ל מ ע ו נ ו ת    י ו ם    ל ש נ ת    ה ל י מ ו ד י ם    ת שע״ח
שם מעון יום: __________________

לכבוד
הנהלת גני ילדים ומעונות יום ״בית יעקב״

ירושלים

א.ג.נ.
תמורת הסכמת גני ילדים ומעונות יום ״בית יעקב״ )להלן בית יעקב( לפי בקשתי, לקבל את בני / בתי הנ״ל למעון יום ״בית יעקב״, שלא 

עפ״י חוק חינוך חובה תש״ט )1949( )להלן מעון יום(. אני הח״מ                                                 מתחייב/ת בזאת כדלקמן:

לשלם ל”בית יעקב” את התשלום השנתי עבור שכר הלימוד, בשיעור ובדרגה כפי שייקבעו ע”י משרד  הכלכלה  או משרד הרווחה לשנת . 1
הלימודים תשע”ז בגין ביקור בני/בתי במעון יום )להלן שכר הלימוד(.

הנני מצהיר/ה כי ידוע לי ש”בית יעקב” יהיה רשאי לדרוש ממני תוספת לשכר הלימוד בהתאם לשיעורים ולדרגה שייקבעו ע”י משרד . 2
הכלכלה  או משרד הרווחה במשך שנה”ל תשע”ז והנני מתחייב/ת לשלם כל סכום נוסף שייקבע כאמור לעיל.

ידוע לי שדמי הרישום ודמי הביטוח יגבו לפני תחילת שנת הלימודים לפי תעריף שיקבע ע”י משרד הכלכלה.. 3

דמי הרישום מיועדים לרישום למסגרת חינוכית ולא לארגון, לפיכך רישום למעון / משפחתון אחר יחוייב בנפרד. . 4

ידוע לי  כי  עד  לקבלת דרגה מטעם משרד הכלכלה, אשלם כ - 60% משכר הלימוד החודשי המלא, שיחושב על בסיס שכר הלימוד . 5
המשולם בחודש מרץ 2017 בסך 1831- ש”ח לילד ו- 2407 ש”ח לתינוק. בתוספת העלאות כפי שייקבעו ע”י משרד הכלכלה ומשרד 
הרווחה בהתבסס על עליות מחירים כלליות במשק, לרבות שינוי מדדים. כמו כן ידוע לי כי אם לא אקבל דרגה עד חודש אוקטובר 2017 

יהיה רשאי משרד “בית יעקב” לגבות ממני את מלא שכר הלימוד עד לקבלת הדרגה ממשרד הכלכלה.

6 . - יעקב  בית  ע״י  שייקבע  כפי  במועדים  בבנק,  חשבוני  לחיוב  הרשאה  באמצעות  חודשיים  תשלומים  ב-12  אשלם  הלימוד  שכר  את 
בתשלום של חודש מראש - החל מחודש אוגוסט 2017.

מצ״ב טופס הוראה לחיוב חשבוני, חתום ע״י הבנק, או לחילופין מסמך הרשאה לגביה באשראי

הריני לאשר כי קיבלתי עם כתב התחייבות זה “ערכת רישום” לשליחה אל מוקד מידע ושירותים עבור הורים לילדים השוהים במסגרות . 7
יום המופעל עבור משרד הכלכלה, בהתאם להנחיות המפורטות בערכת הרישום. ידוע לי כי עיכוב במשלוח החומר הנדרש יביא בהכרח 

לחיובי בתשלום שכ”ל מלא, וזאת החל מחודש אוקטובר 2017.

ידוע לי כי קיום מעון יום הינו שרות שניתן על ידי “בית יעקב” בלא שתהא חייבת לתיתו. אי תשלום אחד או יותר מהתשלומים אותם . 8
התחייבתי לשלם, פוגם באפשרות תפעולו התקין של המעון ופוגע אף בילדים האחרים שמשלמים את שכר הלימוד בצורה סדירה. אי 
לכך הנני מצהיר/ה כי ידוע לי, ואני מסכים/ה לכך, שאם לא אשלם אחד מהתשלומים במועדו, הוא יחויב בהצמדה וריבית )עפ”י היתר 
עיסקא(, ו”בית יעקב” יהא רשאי להפסיק את ביקור בני/בתי במעון היום, וזאת בלי לפגוע ובנוסף לכל סעד אחר המגיע ו/או יגיע ל”בית 

יעקב” ע”פ דין  ו/או כתב התחייבות זה.

במקרה שבני/בתי יפסיק/תפסיק לבקר במעון מסיבה כלשהי, תוך שנת הלימודים, אודיע על כך חודש מראש, ואם לא כן אשלם חודש . 9
לימודים נוסף. ואולם, אם בני/בתי יפסיקו ללמוד לאחר 31.3.2018, אשלם את מלוא שכר הלימוד השנתי. כמו כן ידוע לי במידה שבני/
בתי יפסיקו את הלימודים, עלי לחתום על טופס עזיבה ולהביא ממנהלת המעון אישור המציין תאריך תחילה ותאריך סיום הלימודים 
ולהביאם מיד לאגף המעונות במשרד “בית יעקב”. שאם לא כן, יהיה עלי לשלם את שכר הלימוד עד למועד מסירת האישור, בתוספת 

חודש לימודים נוסף. מועד הפסקת הלימודים ייחשב, היום בו מסרתי את האישור על הפסקת הלימודים למשרד “בית יעקב”.

 עזיבה במהלך השנה תחויב בתשלום יחסי על ימי החופשה.. 10

הנני מצהיר/ה כי ידוע לי, שאין בקבלת כתב התחייבותי זה הסכמה ו/או אישור “בית יעקב” לקבל את בני/בתי למעון יום “בית יעקב” . 11
לשנת הלימודים תשע”ח.

במקרה ו”בית יעקב” לא יקבל את בני/בתי למעון היום או שאודיע ל”בית יעקב” לפני תחילת שנת הלימודים שאין בכוונתי לשלוח את . 12
בני/בתי למעון היום, כתב ההרשאה לבנק בטל, ו”בית יעקב” יהא מנוע מלהשתמש בו או להפעילו בכל דרך שהיא. ידוע לי ואני מסכים 
/ה לכך, כי במקרה של ביטול הרישום מצדי, “בית יעקב” לא יחזיר את תשלום המקדמה, ואני מוותר/ת בזאת על כל טענה שהיא כלפי 

“בית יעקב” להחזר המקדמה.

התחייבות זו סופית ומוחלטת והריני מוותר/ת על כל התראה בכל הקשור בה.. 13

חתימת ההוריםתאריך
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 שם  פרטישם משפחהמספר ת.ז.

ילד:

הורה:



מעונות יום בית יעקב

Email: ganim@ganimm.co.il 02-6268876 :המשרד הראשי: ״בית יהודה אריה״  רחוב בליליוס 6, ת.ד. 956 ירושלים. טל: 02-6268809 פקס

שם המעוןמס׳ ת.ז.     שם הילד/ה  

חתימהתאריך

4

- מסמך הרשאה -

תשלום באשראי עבור שכ״ל מעונות

   

מס׳ כרטיס:       ______ / ______ / _______ / _______

סוג הכרטיס:   _______________________________

תאריך תוקף _____/ ______

האם הכרטיס הוא כרטיס דיירקט?    כן / לא

לידיעה: תאריך הגביה: 26 לחודש

מספר זהות:  ________________________________

שם בעל הכרטיס:  ____________________________

טלפון בעל הכרטיס: ___________________________

וניתנה על ידי הרשאה לגני  ידי בלי לנקוב במספר התשלומים ובסכומיהם הואיל  א. שובר זה נחתם על 
ילדים ומעונות יום בית יעקב להעביר למנפיקת הכרטיס חיובים מעת לעת כפי שיפרט גני ילדים ומעונות 

יום בית יעקב למנפיקה.
ב. הרשאה זו תפקע בהודעה לגני ילדים ומעונות יום בית יעקב.

ג. הרשאה זו בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק וישא מספר אחר, כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בשובר זה.
הריני מאשר/ת  תשלום דמי רישום ודמי ביטוח מכרטיס אשראי. לפי סכום שנקבע ע”י משרד הכלכלה.

 



הוראה לחיוב חשבון
לכבוד_________________

בנק__________________   
סניף_________________
כתובת הסניף___________

שם                                                                 *מס׳ מזהה של הלקוח בחברה

1. אני/ו הח״מ ____________________________________________________________________________________________
                                                                                           שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק                                                מס׳ זהות / ח.פ.

כתובת _________________________________________________________________________________________________
                                                      רחוב                                                מס׳                                          עיר                                            מיקוד

נותן/ים לכם בזה הוראה לחייב את חשבוני/נו הנ״ל בסניפיכם, בגין שכר לימוד לגני ילדים לגני ילדים – גילאי קדם חובה ו/או שכר לימוד במעונות יום. 
בסכומים ובמועדים שיומצאו לכם מדי פעם בפעם באמצעי מגנטי, או רשימות ע״י גני ילדים ומעונות יום ״בית יעקב״ כמפורט מטה ב״פרטי ההרשאה״.

2. ידוע לי/נו כי:
א. הוראה זו ניתנת לביטול ע״י הודעה ממני / מאתנו בכתב לבנק ולגני ילדים ומעונות יום ״בית יעקב״ שתכנס לתוקף, יום עסקים אחד לאחר מתן 

ההודעה בבנק וכן, ניתנת לביטול עפ״י הוראת כל דין.
ב. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל מראש חיוב מסריים ובלבד, שהודעה על כך תימסר על-ידי/נו לבנק בכתב, לפחות יום עסקים אחד לפני מועד החיוב. 
־ג. אהיה/נהיה רשאי/ם לבטל חיוב,לא יותר מתשעים ימים ממועד החיוב, אם אוכיח /נוכיח לבנק, כי החיוב אינו תואם את המועדים או הסכומים שנ

קבעו בכתב ההרשאה,אם נקבעו.
3. ידוע לי/לנו כי הפריטים שצויינו בכתה ההרשאה ומילויים ,הם נושאים שעלי/נו להסדיר עם המוטב.

4. ידוע לי/לנו כי סיכומי החיוב עפ״י הרשאה זו, יופיעו בדפי החשבון וכי לא תישלח לי ע״י הבנק הודעה בגין חיובים אלו
5. הבנק יפעל בהתאם להוראות בכתב הרשאה זה, כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת,וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען.

6. הבנק רשאי להוציאני/ו מן ההסדר המפורט בכתב הרשאה זה, אם תהיה לו סיבה סבירה לכך, ויודיע לי על כך מיד לאחר קבלת החלטתו , תוך ציון 
הסיבה.

7. נא לאשר לגני ילדים ומעונות יום ״בית יעקב״ על הספח המחובר לזה קבלת הוראות אלו ממני/מאתנו.

פרטי ההרשאה:
)העקרונות  עפ״י  יעקב״  ״בית  יום  ומעונות  ילדים  גני  ע״י  לעת  מעת  יקבעו  ומועדו  החיוב  סכום 
לקביעתם(:ו/או לפי קביעת משרדי האוצר, החינוך והתרבות ו/או משרד הרווחה ו/או משרד התמ״ת

בס״ד

הורים נכבדים,

־עקב המצב הכלכלי השורר במשק, אין אפשרות לקבוע תעריפי שכר לימוד מראש , ע״כ ייגבה שכה״ל אך ורק ע״י חיוב חשבונכם בא
מצעות הוראת קבע בבנק.ב-20 בכל חודש ימשכו גני ילדים ומעונות יום ״בית יעקב״ מחשבונך, את התשלום החודשי עבור שכה״ל ,לגן 
ו/או למעון ו/או להסעה גני ילדים ומעונות יום ״בית יעקב״ מתחייב למשוך אך ורק את הסכומים המגיעים לו כפי שייקבעו ע״י משרד 
החינוך והתרבות ו/או משרד הרווחה ו/או משרד התמ״ת ו/או עיריית ירושלים ו/או גני ילדים ומעונות יום בית יעקב חיוב הסכום בחשבונך 
יהיה אישור לתשלום ללא צורך בהוכחה נוספת, האפשרות לשלם תשלומיך בשיטה זו, כפופה להסכמת הבנק לפעול עפ״י הסדר זה.

בברכה, 
הנהלת גני ילדים ומעונות יום ״בית יעקב״ 

ירושלים

מעונות יום בית יעקב
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 שם                                                                 *מס׳ מזהה של הלקוח בחברה

קבלנו הוראות מ____________לכבד חיובים לפי רשימות ו/או סרטים מגנטיים שתציג לנו מדי פעם בפעם ואשר מספר חשבונכם 
בבנק יהיה נקוב בהם.

רשמנו לפנינו את ההוראות , ונפעל בהתאם כל עוד מצב החשבון יאפשר זאת, וכל עוד לא תהיה מניעה חוקית או אחרת לביצוען, וכל 
עוד לא התקבלה אצלנו הוראת ביטול בכתב ע״י בעלי החשבון.

אישור זה לא יפגע בהתחייבויותיכם כלפינו לפי כתב השפוי שנמסר לנו על ידכם.
בכבוד רב

                                                                                                   בנק ______________________

                                     סניף______________________

קוד מסלקהסוג חש׳מס׳ חשבון בנק

בנקסניף

 *אסמכתהקוד מוסד 1538

_________________________
חתימת בעל/י החשבון:

5

שם הילד והמשפחה ________________   ת.ז. ________________________  

אני מאשר/ת לגבות עבור דמי רישום ודמי ביטוח בהוראת קבע זו. לפי תעריף 
שיקבע ע”י משרד הכלכלה למעון _________________ 

קוד מסלקהסוג חש׳מס׳ חשבון בנק

בנקסניף

 *אסמכתהקוד מוסד 1538



תקנון להורים

הורים יקרים!

כדי לשמור על מסגרת אידיאולוגית ברורה, קראו בבקשה את סעיפי התקנון, חתימתכם תהווה 

אשור והסכמה להם.

1.  אורח החיים במשפחתינו יהיה לרוח “בית יעקב”.

2.  אנו מתחייבים ללבוש צנוע – כיסוי ראש מלא וביגוד ע”פ ההלכה.

3.  אי צפיה בטלויזיה, אינטרנט, סרטים במחשב בבית ובאף מקום אחר.

4.  אנו מודעים כי נדרש שיתוף פעולה מלא בין ההורים לצוות החינוכי בנושאים חינוכיים    

     ופדגוגיים.

ההנהלה הרוחנית של רשת גני ילדים ומעונות יום  ״בית יעקב״ שומרת לעצמה את הזכות 

להפסיק את לימוד התלמיד/ה בכל זמן, במידה ויתברר כי אחד מהתנאים לא יושם. 

מעונות יום בית יעקב

שם הילד

חתימת ההוריםתאריך

Email: ganim@ganimm.co.il 02-6268876 :6המשרד הראשי: ״בית יהודה אריה״  רחוב בליליוס 6, ת.ד. 956 ירושלים. טל: 02-6268809 פקס


