אוגוסט 4102

מינהל החינוך
אגף ארגון ובקרה
שלום רב,
הנדון :תשלומי הורים – אכיפה העשרה חינוכית

כמדי שנה ותוך שיתוף פעולה עם וועד ההורים העירוני ,להלן נוהל אכיפת תשלומי
הורים עבור העשרה חינוכית.
לשיפור מערך האכיפה לתשלומי ההורים בגני הילדים  ,יש להחתים את ההורים על
בקשה להשתתפות/אי השתתפות ילדם בפעילויות הרשות במוסד החינוכי בו הוא לומד.
הכוונה ,השתתפות הילדים בכל נושא העשרה חינוכית הכוללת:
חינוך גופני ,ריתמוזיקה ,מרכזי העשרה וסל תרבות.
החל משנת הלימודים תשע"ג יקבלו ההורים הודעה בדבר תשלומי חובה/רשות לגני
הילדים .מצ"ב תוכן ההודעה שתועבר להורים יחד עם פירוט התשלומים לשנת
הלימודים .אנא חלקו מכתב זה באסיפת הורים את המכתב החתום ע"י ההורים
המאשר השתתפות יש לאסוף ולהעביר ע"י המפעילים למרכז ספורט גולדה.
עליכן להעביר למרכז הפיס גולדה את החלטות הגן וחתימות ההורים לגבי הפעילות
עד לתאריך  42024102על מנת שהשוברים יגיעו בזמן.
בקשת ההורה להשתתפות ילדו בפעילויות הנ"ל במסגרת תשלומי הרשות וההתחייבות
לשלם בגין פעילות זו ,מהווה למעשה את הבסיס החוזי מכוחו ניתן יהיה לנקוט אמצעים
לגביית החוב במידה ולא ישולם.
כדי לאפשר אכיפה יעילה יש חשיבות רבה ב החתמת ההורים ע"ג טופס הסכמה
להשתתפות בפעילות (מצ"ב דוגמא) אשר יתוייק בתיקו האישי של התלמיד עד
להסדרת התשלום.
כדי לחסוך "מרדף" אחר ההורים ,ניתן ואף רצוי להחתימם על האישור להשתתפות בכל
נושא העשרה החינוכית.
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מינהל החינוך
אגף ארגון ובקרה
תשלומי חובה2רשות שייגבו השנה או חופף לתשלומי הרשות
פירוט
מפגש חד שבועי בגן –  00דקות (2

פעילות
 .1חינוך גופני

תשלום שנתי
 ₪ 280לשנה

 .2מוסיקה
לגני תת חובה
לגני חובה

 ₪ 330לשנה
 ₪ 220לשנה

מפגש דו שבועי בגן –  30דקות 2 X

 ₪ 120לשנה

 2מפגשים ב"בגובה העיניים"
 1מפגש ב"תיאטרון בובות"

קבוצות)

.3מרכזי העשרה
לגני תת חובה
ולגני חובה
 .4סל תרבות

 ₪97לשנה

 .0ביטוח ת.אישיות

 ₪ 39לשנה

בהתאם למה שיקבע ע"י הרשות

 .6מסיבות כיתתיות

₪ 24 = 3X8

יגבה ע"י מנהלת הגן

וסיום
.9רכישת שרותים מרצון

₪ 200

יגבה ע"י מנהלת הגן

 .8הזנה

₪ 800

יגבה ע"י מנהלת הגן

אין לאפשר לתלמיד שלא שילם דמי ביטוח ,לצאת לפעילות חוץ גנית.

אופן התשלום
בפני ההורים עומדות  3אפשרויות תשלום:
 .1באמצעות כרטיס אשראי .לנוחיותכם אפשרות תשלום טלפוני בשני מוקדים:
א)

טלאול –  24שעות ביממה בטל' ;03 – 7411206

ב)

קו פתוח (עיריית חולון) – בין השעות  20:00 – 8:00בטל' 03 – 0029291

 .2במזומן – בקופת העירייה או בכל סניף בנק/דואר.
 .3בצ'קים – בקומה  ,0מדור גבית אגרות ,בבית העירייה.
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מינהל החינוך
אגף ארגון ובקרה

אופן מתן ההנחות:
לתשומת לבכם ,ניתן להגיש טפסים לוועדת הנחות לפני תחילת השנה
בהתאם לנוהל וזאת כדי לזרז את תהליך קבלת ההחלטות כך שיקל על
התושבים הזכאים להנחה לשלם האגרות.
 .1ההנחות יינתנו על רקע סוציאלי (עבור חנ"ג וריתמיקה בלבד).
 .2ההורים המבקשים הנחה ימלאו טופס בקשה להנחה במרכז ספורט גולדה רח'
ברקת ( 3צמוד לבריזה) עד שבוע ממועד קבלת השובר.
טל'  03 – 0041414פקס 03-0006802 .ויצרפו את המסמכים הבאים:
 שכיר -יצרף תלושי משכורת של שלושת החודשים האחרונים  ,ספח ת.ז.
 עצמאי – יצרף שומת מס הכנסה אחרונה שבידו (לא דו"ח רואה חשבון)צילום ת.ז.
 הבטחת הכנסה ,דמי מזונות וכל הכנסה אחרת.
 אדם שאין לו הכנסה חייב להביא אישור על מעמד לא עובד מביטוח לאומי.
.3

תשובות יינתנו להורים בעת בקשת ההנחה.

בכבוד רב,
יוני רובנשטיין
מנהל אגף ארגון ובקרה
העתקים:
מר מוטי ששון – ראש העיר
גב' חנה הרצמן – מנכ"ל העירייה
גברת דורית בן יהודה – ראש המינהל
גב' אסנת שמריך – אחראית פעולות העשרה גנ"י
מר שמעון יום טוב – יו"ר וועד הורים עירוני
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אוגוסט 1024

להורים שלום,
הודעה בדבר פרוט תשלומי חובה  /רשות למוסדות החינוך – עיריית חולון
על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשס"ב( 7/א) וחוזרים נוספים אליהם מפנה חוזר זה ,להלן פרוט
תשלומי הורים (חובה/רשות) לשנת הלימודים תשע"א:

תשלומי חובה

לפי סעיף  1לחוק לימוד חובה התש"ט " 6999מי שזכאי לחינוך חינם לפי סעיף זה
יהיה מבוטח בביטוח תאונות אישיות ,באמצעות רשות החינוך המקומית שבתחום
שיפוטן נמצא מוסד החינוך שם הוא לומד ,התשלומים שייגבו מהמבוטחים בעד הביטוח
יקבע על ידי השר במסגרת התשלומים לפי סעיף קטן (ד)".
על ההורים להעביר את הספח החתום לגננת ולא יאוחר מה 5 -לספטמבר .שוברי התשלום יועברו
אליכם ע"י הגננת בחודש ספטמבר.

תשלומי רשות

שירותים נוספים הניתנים על ידי עיריית חולון בגני הילדים להעשרת הפעילות
החינוכית והכרוכים בתשלום כמפורט בדף הנלווה המצ"ב הינם תשלומי רשות אשר
קיבלו את אישור וועד ההורים העירוני .תשלומים אלה ייגבו מההורים שנתנו הסכמתם
המפורשת ,תוך התחייבותם בע"פ לגורם מוסמך בגני הילדים ,לקבלת השירותים
האמורים.
להלן פירוט הפעילויות והתשלומים:
פעילות
 .6חינוך גופני
.3מוסיקה
לגני תת חובה
לגני חובה
.5מרכזי העשרה
לגני תת חובה
ולגני חובה
 .9סל תרבות
 .3ביטוח

תשלום שנתי
 ₪ 383לשנה
 ₪ 553לשנה
 ₪ 333לשנה
 ₪ 633לשנה

 ₪ 79לשנה
 57₪לשנה

פירוט
מפגש חד שבועי בגן –  33דקות ( 3קבוצות)
מפגש דו שבועי בגן –  53דקות 3 X
 3מפגשים ב"בגובה העיניים"
 6מפגש ב"תיאטרון בובות"

במקום 99.3
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היה והורה מבקש שלא לכלול את בפעילויות הרשות מוטלת עליו החובה להודיע בכתב
למוסד החינוכי בו לומד ילדו ,לא יאוחר מ 14 -יום מקבלת הודעה זו על נספחיה.
הורה אשר לא יודיע לגננת כי אינו מעוניין בקבלת השירותים האמורים וילדו ישתתף
בפעילויות רשות אלה ,יחויב בהתאם.
לתשומת לבך ,עיריית חולון תהא רשאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי
דין ,לשם גביית חובות בגין תשלומי חובה/רשות שלא שולמו ושלא ניתנה בגינם הודעה
כאמור לעיל.
אופן מתן ההנחות:
)1
)2
)3
)4

ההנחות יינתנו על רקע סוציאלי (עבור חנ"ג ומוסיקה בלבד).
ההורים המבקשים הנחה ימלאו טופס בקשה להנחה במרכז ספורט גולדה רח'
ברקת ( 3צמוד לבריזה) עד שבוע ממועד קבלת השובר.
ההנחות יינתנו על רקע סוציאלי (עבור חנ"ג וריתמיקה בלבד).
ההורים המבקשים הנחה ימלאו טופס בקשה להנחה במרכז ספורט גולדה רח'
ברקת ( 3צמוד לבריזה) טל'  03 – 0041414פקס03-0006802 .

ויצרפו את המסמכים הבאים:
 שכיר -יצרף תלושי משכורת של שלושת החודשים האחרונים  ,ספח ת.ז.
 עצמאי – יצרף שומת מס הכנסה אחרונה שבידו (לא דו"ח רואה חשבון)צילום ת.ז.
הבטחת הכנסה ,דמי מזונות וכל הכנסה אחרת.
 אדם שאין לו הכנסה חייב להביא אישור על מעמד לא עובד מביטוח לאומי.
 )0תשובות יינתנו להורים בעת בקשת ההנחה.
אופן התשלום
בפני ההורים עומדות  3אפשרויות תשלום:
 .1באמצעות כרטיס אשראי .לנוחיותכם אפשרות תשלום טלפוני בשני מוקדים:
א) טלאול –  24שעות ביממה בטל' ;03 – 7411206
ב) קו פתוח (עיריית חולון) – בין השעות  20:00 – 8:00בטל' 03 – 0029291
 .2במזומן – בקופת העירייה או בכל סניף בנק/דואר.
 .3בצ'קים – בקומה  ,0מדור גביית אגרות ,בבית העירייה .
בברכה
מ נ ה ל 2ת ה ג ן
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אוגוסט 3369
לכבוד
מנהלת גן ______________
עיריית חולון.
הנדון :תשלומי חובה  /רשות בגין פעילויות העשרה בגני הילדים
אני החתום מטה שם _____________________
ת.ז _________________ .מרח'_______________________
מבקש כי ילדי שם הילד ________________ת.ז___________________ .




ישתתף בפעילויות העשרה של הגן ומתחייב לשאת בתשלומים כאמור בדף פרוט
התשלומים.
לא ישתתף בפעילויות העשרה של הגן.

הנני מאשר העברת הפרטים הנ"ל למאגרי המידע במחשב עיריית חולון והחברה
לבידור ובילוי בע"מ לשם גביית התשלומים המפורטים בדף המצ"ב.
בכבוד רב,
_____________
שם ומשפחה

_____________
מס' ת.ז.

_____________
חתימה
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