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שכר הלימוד השנתי (ספטמבר – אוגוסט) עומד על  ₪ 1,175( ₪ 13,045לחודש  ₪ 120 +דמי טיפול)
וישולם בשלושה תשלומים חודשיים (אפריל – יוני  )2015של סה"כ ( ₪ 1,255מקדמה עבור ספטמבר)
ועוד  10תשלומים חודשיים שווים (אוקטובר  – 2015יולי  )2016של .₪ 1,175
המקדמה ע"ח שכר הלימוד לחודש ספטמבר  ,2015כוללת דמי טיפול בסך  .₪ 120סכום זה לא יוחזר
במקרה של ביטול ההשתתפות ביול"א.
סכום המקדמה ע"ח שכר הלימוד לחודש ספטמבר (כמפורט בסעיף  1לעיל) לא יוחזר ,בכל נסיבות
שהן ,במקרה של ביטול לאחר ה .30/6/15 -ההודעה על ביטול ההרשמה צריכה להיות ישירות
למשרדי יול"א ,בנוסף וללא שום קשר להודעה על ביטול ההרשמה לאגף החינוך.
שכר הלימוד החודשי כולל  ₪ 40שמועברים מידי חודש לועדי הגנים.
לאחר פתיחת שנת הלימודים ,במקרה של ביטול ,תבוטל הוראת הקבע או החיוב בכרטיס האשראי
בניכוי חודש נוסף .החל מחודש מאי לא ניתן לבטל את ההשתתפות ביול"א והחיוב יהיה עד סוף
השנה.
במקרה של ביטול ההשתתפות בתוכנית יול"א ,תהיה זו זכותם של אגף החינוך ורשת מגוונים,
להעביר את הילד לגן חצי יום בכל עת ,וזאת בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי וללא חובת הסבר.
במידה ותבוטל השתתפות הילד ביול"א והוא/היא יישאר בגן שבו מתקיימת תוכנית יול"א ,תהיה
זאת זכות מגוונים להמשיך ולגבות סכום של  ₪ 40לחודש ,שמהווה את סכום התשלום לוועד הגן
ושיועבר לוועד הגן בו ילמד הילד.
באם התשלום לא יתבצע במועד ,יועבר הילד לגן בוקר רגיל ללא תוכנית יום לימודים ארוך.
לאחר תחילת שנת הלימודים ,תוכנית יול"א לא תהיה מחוייבת לקלוט ילדים חדשים .במידה ותבוטל
השתתפות ילד בתוכנית יול"א ולאחריה יבקשו להחזירו לתוכנית ,דינו יהיה כילד חדש.
בגין כל סכום שלא ישולם במועדו,יחוייב הלקוח בתשלומי פיגורים (ריבית והפרשי הצמדה) .בגין כל
הוראת קבע שתוחזר ע"י הבנק או כרטיס אשראי שגוי תגבה עמלה ע"פ תעריפי הבנק/חברת האשראי
מצ"ב ערכת רישום לתוכנית יול"א המכילה ,טופס התחייבות והוראת קבע .אנא שימו לב לנוהלי
הרישום והחזרי הכספים המפורטים בכתב ההתחייבות.
ידוע לי כי השיבוץ הסופי נקבע ע"י אגף החינוך ,במידה וברצוני לשלב את ילדי במסגרת תוכנית
יול"א מגן השייך לאגף החינוך המיוחד עלי יהיה לעבור תחילה ועדת שילוב של משרד החינוך,
ולא תתאפשר הרשמה עד לקבלת אישור הועדה.

להלן סדר הפעולות שיש לבצע על מנת להירשם לתוכנית יול"א:

 )1באמצעות רישום באגף החינוך:
ניתן להירשם לתכנית יול"א באגף החינוך במועדי הרישום לגני הילדים .יש להגיע עם כל
הטפסים מלאים וחתומים כדלהלן:
 כתב התחייבות שיש למלא בקפידה ולחתום.
 הוראת קבע (יש למלא בקפידה את כל הפרטים ,לחתום ולהחתים את הבנק) או פרטי
כרטיס אשראי.
 הצהרת בריאות מלאה וחתומה.
 )2באמצעות דואר:
הכנס לתוך המעטפה המצורפת את הטפסים הבאים:
 כתב התחייבות שיש למלא בקפידה ולחתום.
 הוראת קבע (יש למלא בקפידה את כל הפרטים ,לחתום ולהחתים את הבנק) או פרטי
כרטיס אשראי.
 הצהרת בריאות מלאה וחתומה
את המעטפה המבוילת יש לשלוח למשרדי יול"א לפי הכתובת:
מגוונים רמת השרון -תוכנית יום לימודים ארוך
ארלוזורוב 20
רמת השרון 47274
 )3רישום באמצעות האינטרנט (למשלמים בכרטיס אשראי בלבד):
 יש להיכנס לאתר האינטרנט בכתובת http://www.migvanim.com
הגיל הרך -תוכנית יול"א.
 יש לבחור את ברירת הרישום לתוכנית יול"א.
 יש לעקוב אחר ההנחיות עד לתום תהליך הרישום.
שימו לב!! הרישום לתוכנית יול"א באמצעות הדואר או אתר האינטרנט היא עד לתאריך 15
במרץ  .2015לאחר מועד זה יחשב הילד כלא רשום ליול"א ושיבוצו לאחר מועד זה תהיה על
בסיס מקום פנוי בלבד.
לפרטים נוספים ושאלות ניתן לפנות למשרדי יול"א
בטלפון 03-7600161/112

