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 2022-2021רישום לשנה"ל תשפ"ב ||     הנדון:

להביא לידיעתכם את פרטי ותנאי הרישום לשנת הלימודים הבאה, דובדבן, הרינו  רשתבשם 
 (.2021-2022תשפ"ב )

ראשית, נבקש להודות על בחירתכם ברשת דובדבן, אנו נרגשים לקראת השנה החדשה ובטוחים 
 ם.כילדי כם וכמובן עבורמשמחת ומעשירה עבורכי היא תהיה משמעותית 

 דרכי הרישום .1
, ולמלא המופיע מטהקישור לעל מנת לרשום את ילדכם לשנה"ל הבאה, עליכם להיכנס 

 במלואן. אחר הוראות הרישום המופיעות בו,
 

 

 
 "דמי רישום ומקדמה" תשלוםסכום ל .2

את בעת ביצוע הרישום על כל הורה,  (,2021-2022תשפ"ב )כתנאי לרישום לשנה"ל הבאה, 
 הסכומים המפורטים להלן.

 ₪  133 –דמי רישום 
 ₪ 75 –ביטוח 

 .()על חשבון חודש ספטמבר, סכום זה יקוזז מתשלום שכר הלימוד ₪ 570 -מקדמה 
 

 :המופיע מטה באמצעות הקישור יתבצעהתשלום 

/https://reg.clicktack.com/#!/registration607/d290549ee091a48d0c690 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://reg.clicktack.com/#!/registration/607d290549ee091a48d0c690/


 

 

 

 אשראימצעות הוראת קבע באאו  ()הו"ק בנקאית הוראת קבע -  צורת התשלום .3
 באמצעות אשראי ואבנקאית  באמצעות הוראת קבעתשלום עבור שנה"ל הבאה, יתבצע 

  .וללא מגבלת תאריך ללא מגבלת סכום)הו"ק( 
 

 .מזומן / העברה בנקאית / אחר לא יתאפשר תשלום באמצעות
 

בעת הרישום באתר האינטרנט, )על פי הקישור המופיע מטה( תצורף אסמכתא / אישור 
 .20121לקוד המוסד מהבנק, על פתיחת הוראת הקבע, 

 
 :על פי החתך להלן **הוראת הקבע תתבצע על בסיס תשלום מלא

  2940 בגובהדרגת תינוק ₪ 
 2258 דרגת פעוט/בוגר  בגובה  ₪ 

 

 חודש.  11התשלום הינו כפול 
 

 פי שתתפרסם ע"י משרד התמ"ת לפני תחילת שנה"ל.כ -"תשלום מלא" **
 

קבלת המתנה ללתשלום מלא, למשל במקרה של  מצד הורהככל וקיימת בעיה כלשהי  .4
זמני בקשה לתשלום , על ההורה למלא את הטופס המצורף )")תמ"ת( דרגה צפויה

 "( ולצרף את הנספחים הנלווים הנדרשים.מופחת
 

קשה ע"י מנהלת המעון, תועבר הבקשה לבחינה ואישור סופיים ע"י לאחר אישור הב .5
 הנהלת הרשת.

 
 

מופחת, הרי שהתשלום המופחת לא יפחת זמני שלום תיודגש כי ככל ותאושר הבקשה ל .6
יתבצע ו -דרגות מעל לדרגה הצפויה להתקבל  2ו/או   5בכל מקרה מתשלום על פי דרגה 

 לפעול להסדרת דרגה קבועה(. אך ורק למשך חודשיים )זמן בו על ההורה
 

ההורה להשלמת  יחויבככל ולא תוסדר דרגה עד לחודשיים מיום תחילת שנת הלימודים,  .7
 סכום ההפרש לתשלום מלא, ומכאן ואילך, לתשלום שוטף בגובה שכר לימוד מלא.

 
 

לכל חודש, לא תותר  8ידוע להורה כי אם מכל סיבה שהיא לא יוסדר חוב עד לתאריך ה  .8
 הילד לגן.כניסת 

 

  בברכה,

 תומר שרגאי 

 עוזר מנכ"ל

 

 

 

 



 

 מופחתזמני בקשה לתשלום 

 תאריך__________________     למילוי ע"י ההורה/ים

 _________________  _________________ )פרטי ומשפחה(    שם ההורה/ים

 

 _________________  _________________   )פרטי ומשפחה(    ים/הילדשם 

 

              _________________  _________________ 

 

 __________________________________________           כתובת המעון

 

 __________________________________________         גיל הילד/ים 

 

 הסיבה בגינה אנו פונים לקבלת תשלום מופחת ______________________________

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 במקום המתאים.           Vטפסים נלווים מצורפים:  נא לסמן 

 אחר ______________            צילום ת"ז כולל ספח ילדים תלושי שכר בגין __ חודשים אחרונים              

ידוע לנו כי ככל ותאושר לנו הפחתה בדמי שכר הלימוד, הרי שהיא תאושר למשך חודשיים ימים בהם נפעל לקבלת דרגה קבועה 
ל דרגה כנדרש ע תתקבל. בנוסף ידוע לנו כי אם לא )להלן: "גורם מוסמך"( ממשרד התמ"ת ו/או מגורם מוסמך ו/או רלוונטי אחר

אופן מיידי מכל סיבה שהיא,  הרי שנפעל לשלם בו (2021-2022ם מתחילת שנה"ל תשפ"ב )פי כל נוהל ו/או דין עד למועד חודשיי
את ההפרש בין הסכום המופחת ששולם על ידנו לבין סכום בגובה "תשלום מלא" ומכאן ולהבא נפעל לשלם סכום בתשלום מלא, 

הרי שתיאסר  ו/או תשלום נדרש כלשהו ל גורם מוסמך. ידוע לנו כי במידה ולא יוסדר החובעד להסדרה כלשהי אל מווזאת 
ל ידוע לנו כי הרשת אינה חייבת להיעתר לבקשתנו זו וזאת מבלי שתצטרך לנמק שיקוליה. ולראיה לאמור לעיכניסת ילדנו לגן. 
 באנו על החתום.

 __________________         _________________________ חתימת ההורים

 למילוי ע"י מנהלת המעון

 מספר מעון ____________||    _________________ הלת )פרטי ומשפחה(   המנשם 

 || מספר ילד    ____________   _________________ )פרטי ומשפחה(    ים/הילדשם 

 _____________________________________________ טפסים נלווים שצורפו   

 __________________________________________________ המלצת מנהלת   

 

 __________________          חתימת מנהלת


