רש מעו ו יום
חברה עירונית ראשון לציון

תקנון
 .1ההתקשרות בחוזה:

א .בקשה זו תהא לחוזה מחייב לאחר שמנהלת המעונות הודיעה להורים על קבלת הילד למעון.
ב .החברה העירונית לא תדון בבקשה זו אלא לאחר שההורים חתמו על הבקשה ושילמו סך של  684ש"ח במזומן  24,480 +ש"ח
תשלום שנתי (ניתן לשלם עד  12תשלומים כאשר התשלום האחרון יהיה ב.)08/2020-
ג .החוזה הינו עד סיום שנה"ל תש״ף .אין אפשרות לקיצור החוזה אלא לפי סעיף  10להלן (מקרים יוצאי דופן יבדקו לגופו של עניין).

 .2מועדי פעילות המעון:

א .ימי ושעות הפעילות של המעון נקבעים על ידי החברה העירונית.
ב .ימי הפעילות והשעות לרבות לוח החופשות יפורסמו על ידי החברה העירונית ויוצגו על גבי לוח המודעות שבמעון ,יפורסמו
באתר האינטרנט ויחולקו באסיפות ההורים שבתחילת השנה.
ג .במטרה להקל על קליטת הילדים במעון ,תקבלו הסבר במועד אסיפת ההורים על קליטת ילדיכם בימים הראשונים.

 .3שעות הפעילות:

ידוע לנו כי שעות פעילות המעון הם:
בין השעות 07:00-16:00
בימים א'-ה'
בין השעות 07:00-12:30
ביום ו'
יש אפשרות לשעת הארכה במעון עד השעה  17:00בתוספת תשלום בסך  270ש"ח לחודש ,אם יהיה ביקוש .ניתן להצטרף לשרות
זה במהלך השנה על בסיס מקום פנוי ובמידה ונוכל להערך לכך במעון.
* לא יופחת תשלום לילד אשר מסיבות כלשהן לא ניצל את מלוא הימים ושעות הפעילות.

 .4שיבוץ הילדים בכיתות:

א .המעון מיועד לילדים בגילאי שלושה חודשים עד שנתיים ושמונה חודשים במעונות בעלי  3כיתות.
למעונות שבהם כיתה אחת יתקבלו ילדים בהתאם לגיל הכיתה.
ב .חלוקה ושיבוץ הילדים לכיתות תעשה באוגוסט .2019
ג .שיבוץ הילדים בכיתות יעשה על פי גילם ביום ה 1.9.2019-ולפי שיקול דעתה של מנהלת רשת המעונות.
ד .לכיתת הפעוטות יתקבלו ילדים הולכים בלבד.
ה .החברה העירונית רשאית לערוך ,במהלך שנת הלימודים שינויים בהרכבי הכיתות ,איחוד ו/או פיצול כיתות קיימות בהתאם
למספר הילדים במעון.
ו .הורים לילדי המעון (ותיקים)  -תינתן עדיפות לקבלת הורה ותיק לשנה נוספת במעון ,באם נרשם בתאריכים הרלוונטיים  -עד
פתיחת הרישום לקהל הרחב -הורה ותיק שאיחר ברישום יתקבל למעון ע"פ שיטת "כל הקודם זוכה".
ז .החברה העירונית שומרת לעצמה את הזכות לבחור אם לקבל למעון ילד ותיק לשנה נוספת.
ח .תינוק עד גיל שנה או קרוב למועד ,ע״פ ההחלטה של המדריכה הפדגוגית ,ישן במיטת לול ולאחר מכן על מזרן שינה.
ט .ילדים שישובצו למעונות אחרי ( .1.9.2019על בסיס מקום פנוי) ויכנסו למעון עד ה 15-לכל חודש יחויבו מה 1-לחודש .במידה
ויכנסו החל מה 16-לכל חודש יחוייבו במחצית הסכום.

 .5פתיחת המעון:

א .החברה העירונית אינה מתחייבת לפתוח את המעון בשנת הלימודים תש״ף וזאת גם אם נמסרה הודעה על קבלת הילד/ה למעון
ובלבד שהתקיימו הוראות סעיף ג' להלן.
ב .במידה והחברה העירונית לא תפתח את המעון בשנת הלימודים תש״ף ,הודעה תינתן להורים עד ליום ( .31.7.2019לא כולל מעון
חדש ראה סעיף )17
ג .אם לא יפתח המעון ,תחזיר החברה העירונית את דמי הרישום ששולמו ,ולהורים לא תהייה כל תביעה ,טענה ו/או דרישה מכל
סוג שהוא כלפי החברה העירונית בקשר עם אי פתיחת כתות המעון ,לפי העניין.
ד .הרכב הכיתות במעון נקבע מידי שנה בהתחשב במספר הילדים ובגילם לשיקול דעת החברה עירונית.
ה .במקרה של סגירת המעון לאחר פתיחת שנה"ל ,תינתן הודעה להורים של לפחות שבועיים מראש ,במקרה כזה לא ייגבו
מההורים תשלומי שכר לימוד עבור התקופה שלאחר הפסקת הלימודים.
ו .החברה העירונית תהא זכאית לבטל חוזה זה בכל אחד מהמקרים הבאים:
 בכל מקרה של איחור בפרעון שכר הלימוד. בכל מקרה בו יתברר שפרט מהותי בטפסי הרישום לא היה נכון. בכל מקרה שהורי הילד או מי מטעמו ,התנהג בניגוד להוראות ההנהלה. -בכל מקרה של אי התאמה של הילד/ה למסגרת החינוכית.
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תקנון
 .6גבייה ,תשלומים ושכ"ל:

א .שכר הלימוד הוא שנתי בעבור חודשים ספטמבר  2019עד אוגוסט  2020וישולם החל מחודש ספטמבר  2019או מתאריך
כניסת הילד/ה למעון.
ב .שכה"ל השנתי ייקבע ע"י החברה העירונית ויעמוד על  ₪ 24,480לשנה עד השעה  ,16:00ניתן לשלם עד  12תשלומים כאשר
התשלום האחרון יהיה באוגוסט  .2020עבור שעת הארכה עד השעה 17:00יגבו  270ש"ח לחודש .לא ניתן לבטל את התשלום
לשעת הארכה לאחר  1במרץ .2019
ג .למשלמים בהמחאות ,שכה"ל בגין כל השנה ייפרע ב 10-לכל חודש גרגוריאני .המשלמים באשראי יחתמו בחוברת זו על נספח
ב' .החיוב יעשה ע"פ תאריך הפרעון של כרטיס האשראי .הגביה תעשה בכל סוף חודש קודם עבור החודש הבא.
ד .לנרשמים עד ל 1.1.2020-ישולמו דמי הרישום ,החוגים והביטוח במלואם.
לנרשמים החל מ 1.1.2020-יחושב חלק יחסי לדמי החוגים והביטוח והחלק היחסי של התשלום האחרון ,דמי הרישום ישולמו
במלואם.

 .7פיגור בתשלומים:

א .בכל מקרה של פיגור בתשלום ע"ח שכר הלימוד ישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן וזאת מבלי
לגרוע מיתר סעדי החברה העירונית עפ"י כתב התחייבות ועפ"י כל דין.
ב .בנוסף לאמור לעיל ,יחוייבו ההורים בתשלום כל הוצאות החברה העירונית בגין פיגור בתשלום לרבות ,ביטול התשלום ו/או אי
כיבוד על ידי הבנק לפי העניין ,כולל שכ"ט עו"ד .בכל מקרה לא יפחת החיוב מסך  54ש"ח ,ובגין ביטול חוזר מסך של  90ש"ח.
ג .הייתה גבייתו של תשלום כלשהו המגיע לחברה העירונית כרוכה בנקיטת הליכים משפטיים יחויבו ההורים גם בתשלום הוצאות
משפט ושכ"ט עו"ד כפי שיפסק.
ד .החברה העירונית תהא רשאית לגבות את כל התשלומים המגיעים לה כאמור ,לרבות הפרשי הצמדה ,הריבית וההוצאות.
ה .החברה העירונית תהא רשאית להפסיק ביקורו של ילד במעון בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו וזאת לאחר מתן התראה
בכתב של חמישה ימים מראש.
* החלפת צ'קים במהלך השנה תגרור עמלת דמי טיפול בסך  50ש"ח.

 .8החזר שכ"ל בתקופת היעדרות:

א .ילד הנעדר מהמעון מחמת מחלה העולה על  14יום ברציפות יזוכה ב 25%מימי ההעדרות ובלבד שיוצג אישור רפואי מתאים
לתקופת היעדרותו .בכל מקרה של היעדרות עקב מחלה לתקופה הקצרה מ 14-יום  -ישולם מלוא השכר הלימוד החודשי.
תשלום ההחזר יתבצע תוך  45ימי עסקים באשראי או בצ'קים.
ב .אין החזרים בגין העדרות מכל סיבה אחרת ,לרבות ,נסיעה או חופשה משפחתית.

 .9תשלום במקרה של עזיבת ילד במהלך שנת הלימודים:

א .ביטול הרשמה למעון עד יום  1/7/2019יגרור חיוב בסך ( ₪ 190דמי הרשמה).
ב .במקרה של ביטול הרשמה ו/או השתתפות במעון לאחר ה 1/7/2019-לא יוחזרו  ₪ 684במלואם ,גם לנרשמים לאחר תחילת
שנה"ל.
ג .ביטול השתתפות במעון ,לרבות ,טרם הכניסה למעון ,עד לתאריך  1/3/2020יתבצע באמצעות הודעה בכתב (בפקס או במייל)
וזאת לא יאוחר מה 15-לחודש הקודם לחודש הביטול.
העברת הודעה לאחר המועד האמור תגרום לחיוב חודש נוסף.
ד .במקרה של ביטול השתתפות במעון לאחר ה  1/3/2020ההורה יחויב בתשלום שכר הלימוד בעבור יתרת שנת הלימודים אף
אם ילדו לא הגיע בפועל למעון (למעט מקרים חריגים).

 .10בריאות הילד:

א .יש למלא בהקפדה את כל הפרטים הנדרשים בטופס "הצהרה ומידע על בריאות הילד" המצורף כנספח ג' לבקשה זו.
ב .בכל מקרה של ילד הסובל ממגבלה ו/או מחלה ו/או הפרעה כלשהי מתחייבים ההורים לחתום ,כתנאי לקבלת הילד למעון,
גם על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד עם מגבלה רפואית על פי האמור בו.
ג .בכל מקרה שבו יתברר כי לא מולאו בטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד כל הפרטים הנדרשים בו ו/או נמסרו פרטים
לא נכונים ו/או לא שלמים ו/או לא מדויקים  -תהא החברה העירונית רשאית להפסיק ביקורו של הילד במעון.

 .11הטיפול בילד חולה:

א .ילד שחלה בזמן שהותו במסגרת ,יורחק מיתר הילדים במסגרת עד כמה שניתן ,יעשה ניסיון לאתר את ההורים ,אשר מתחייבים
להוציאו/ה מהמסגרת בסמוך ,ככל האפשר ,לקבלת הודעה טלפונית על כך .חזרתו למסגרת מותנת באישור רפואי.
ב .ההורים מתחייבים שלא לשלוח למסגרת ילד חולה .החברה העירונית רשאית לא לקבל ילד חולה עד להחלמתו המלאה.
חזרת הילד למסגרת תלויה באישור רופא על כשירותו לחזור למסגרת.
ג .משרד הבריאות אוסר על מתן תרופות לילדים ע"י צוות המעון.
ד .כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד חולה ,אם יינתן ,יחולו על ההורים.
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 .12שעות סגירה:

א .ההורים מתחייבים להוצאת הילד לא יאוחר משעת סגירת המעון כפי שיפורסם.
ב .החברה העירונית רשאית לחייב הורה בגין איחור בהוצאת הילד בסך של  30ש"ח עבור כל שעת איחור או חלק ממנה.
ג .אם הודיעו ההורים על איחור (עד השעה  )14:00וביקשו להשאיר את הילד עד השעה  ,17:00יגבה מהם סך של  20ש"ח שיימסרו
לצוות באותו יום כנגד קבלה.
ד .בכל מקרה של איחור לאחר שעות פעילות המעון ייגבו  ₪ 50עבור איחור זה.
ה .לבקשת ההורים יהא המעון רשאי להאריך את שעות הפעילות עד השעה  .17:00הארכת הפעילות כאמור מותנית במספר
ילדים מינימלי ,כפי שיקבע ,ובחתימת ההורים על התחייבות לתשלום נוסף על סך  270ש"ח לחודש.
ו .הארכת הפעילות עד שעה  17:00תחל מספר ימים לאחר פתיחת השנה.
הורה המעוניין בשעת הארכה זו יחתום על נספח ג' בזמן הרישום.
החברה העירונית רשאית לשנות במהלך שנת הלימודים את גובה התשלום הנוסף בשל התייקרות העלויות הכרוכות במתן
השירות ובשינוי במספר הילדים המנויים על שירות זה ,ואף לבטל אותו.

 .13ועד הורים:

א .בכל מסגרת וכן בכל כיתה ייבחר "ועד" ע"י ההורים.
ב .הועד לא יהיה רשאי לקבל החלטות שיש בהן משום פגיעה בנוהלי המסגרת ובעבודתה השוטפת.
ג .החלטות ועד ההורים מחייבות את כל ההורים לרבות מי שהתנגד להן המהלך הישיבה /ואו לא נכח בה.
ד .החברה העירונית אינה אחראית לפעולות הועד וכל החלטה שתתקבל בו ,לרבות גביית כספי ועד.

 .14ביטוח:

א .בחברה העירונית הילדים מבוטחים בביטוח תאונות אישיות בגין אחריות לנזקי גוף העלולים להיגרם לילד עקב שהותו ו/או
פעילותו.
ב .הנחת כל ציוד ו/או רכוש ,לרבות עגלות ילדים ,כאמור ,בשטח המסגרת נעשית באחריותם המלאה והבלעדית של ההורים.

 .15הולכת ילד למעון:

א .הולכת ילד למסגרת ו/או ממנה תעשה ע"י ההורים ובאחריותם המלאה.
ב .הסעת ילד למסגרת או ממנה ,באמצעות חברת הסעות ,אם תעשה ,הינה באחריותם המלאה של ההורים.
ג .יש לציין בטופס "הולכת ילדים למסגרת" בנספח ג' לבקשה זו את שמות המבוגרים הרשאים להוציא הילד מהמסגרת.
ד .הוצאת הילד ע"י מי ששמו לא צוין בטופס תיאסר ,למעט ,אם תינתן ע"י ההורים הודעה על כך מראש למנהלת/גננת .במקרה
כזה יימסר הילד רק עם הצגת תעודה מזהה.
ה .הולכת ילד להורים פרודים או גרושים  -תעשה בהתאם להחלטת ביהמ"ש או ביה"ד מוסמך כפי שתמסר בכתב למנהלת/גננת.

 .16צילומים:

במהלך השנה יצולמו הילדים בפעילותם ,ע"י נציג של החברה העירונית לצורך פירסום התמונות באתר האינטרנט של החברה
העירונית ,במידה ולא תתקבל הודעה מפורשת מצדכם האוסרת זאת במהלך הרישום ,אנו רואים זאת כהסכמה לפירסום
התמונות.

 .17מעון חדש (בתהליך בנייה):

במקרה בו לא יפתח המעון במועד ו/או בכלל החברה העירונית תעשה מאמצים למציאת פיתרון חילופי ו/או מתן החזר כספי
מלא.
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נספח א׳
מתחייבים בזאת ביחד ולחוד כלפי החברה העירונית כדלקמן:
ההתקשרות בחוזה :החוזה יכנס לתוקפו לאחר הודעה על קבלת הילד/ה ולאחר התשלום המלא וחתימתכם על כל הנספחים ,החוזה
.1
הינו עד לסיום שנה"ל תש״ף.
אנו מתחייבים לשלם לכם במועד שיקבע על ידי החברה העירונית את מלוא שכר הלימוד עבור הילד/ה ,ומאשרים לחייב את כרטיס
.2
האשראי שפרטיו מצויים עבור תשלום דמי רישום על סך  ₪ 24,480 + ₪ 684תשלום שנתי (ניתן לשלם עד  12תשלומים כאשר התשלום
האחרון יהיה באוגוסט  ₪ 270 .)2020נוספים לחודש אם אנו מעוניינים בשרות עד השעה  ,17:00החל מחודש ספטמבר  2019ועד
אוגוסט ( 2020ניתן לשלם גם בהמחאות) .הודעה זו תקפה במידה ולא העברתי כל הודעה בדבר ביטול בכתב עד תאריך .1.7.2019
ידוע לנו כי שכר הלימוד במעונות הוא שנתי.
.3
אנו מתחייבים לשלם את שכר הלימוד  +דמי רישום החל מחודש הצטרפות ילדנו למעון ובהתאם לנוהלי החברה העירונית והמעון
.4
בדבר ביטול הרישום ו/או ההישתתפות.
אנו מתחייבים בזאת שלא לבטל את התשלום עד לתשלום מלוא שכר הלימוד ע״פ התקנון המפורסם בחוברת.
.5
א .ידוע לנו שהחברה העירונית קובעת את לוח החופשות ושעות פעילות המעון.
.6
ב .במעונות החברה העירונית מתקבלים ילדים בגילאי  3חודשים עד שנתיים ושמונה חודשים (בהתאם לגילאים).
ג .שעות הפעילות הם בימים א'-ה' בין השעות  7:00-16:00ויום ו' בין השעות  . 7:00-12:30תיתכן הארכה עד השעה  17:00בתוספת תשלום
של  ₪ 270לחודש .פתיחת שעת הארכה תלויה במינימום נרשמים .במהלך השנה ניתן להצטרף לשעת הארכה רק על בסיס מקום פנוי.
בכל מקרה של פיגור בתשלום סכום כלשהו ע״פ כתב התחייבות זה אנו מתחייבים לשלם לכם הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן
.7
וזאת מבלי לגרוע מיתר סעדי החברה העירונית ע״פ כתב התחייבות ו/או ע״פ בל דין.
בנוסף לאמור בסעיף  7לעיל ,אנו מתחייבים לשלם לחברה העירונית את כל ההוצאות שתוציא בקשר לאי תשלום סכום כלשהו ע״פ
.8
כתב התחייבות זה במלואו ובמעודו ,כולל שכ"ט עו"ד .בכל מקרה לא יפחת הסכום הנ"ל מסך  ₪ 54בגין ביטול תשלום ובסך של ₪ 90
בגין ביטול חוזר.
הייתה גבייתו של תשלום כלשהו המגיע לחברה העירונית כרוך בנקיטת הליכים משפטיים אנו מתחייבים לשלם לחברה העירונית
.9
הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד כפי שיפסקו.
אנו מסכימים כי החברה העירונית תהא רשאית לגבות את כל התשלומים המגיעים לה בהתאם לכתב התחייבות זה ,לרבות הפרשי
.10
הצמדה וריבית.
ידוע לנו כי החברה העירונית תהא רשאית להפסיק ביקורו/ה של ילד/ה במסגרת בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו או מסיבה
.11
אחרת ע״פ כתב התחייבות זה ,לאחר מתן התראה בכתב – של חמישה ימים.
ידוע לנו שהחלוקה לכיתות תתבצע לפי גיל הילדים בספטמבר  2019ולפי התפתחותם ושיקול דעתה של מנהלת המעונות ,חלוקה זו
.12
תתבצע באוגוסט .2019
ידוע לנו כי ברגע שימלאו לתינוקנו שנה או קרוב למועד ,ע"פ החלטת היועצת הפדגוגית ,הוא ישן במעון ע"ג מזרן שינה.
.13
א .ביטול הרשמה למעון עד יום  1/7/2019יגרור חיוב בסך ( ₪ 190דמי הרשמה).
.14
ב .במקרה של ביטול הרשמה ו/או השתתפות במעון לאחר ה  1/7/2019לא יוחזרו  ₪ 684במלואם ,גם לנרשמים לאחר תחילת
שנה"ל.
ג .ביטול השתתפות במעון ,לרבות ,טרם הכניסה למעון ,עד לתאריך  1/3/2020יתבצע באמצעות הודעה בכתב (בפקס או במייל)
וזאת לא יאוחר מה 15 -לחודש הקודם לחודש הביטול .העברת הודעה לאחר המועד האמור תגרום לחיוב חודש נוסף.
ד .במקרה של ביטול השתתפות במעון לאחר ה 1/3/2020 -ההורה יחויב בתשלום שכר הלימוד בעבור יתרת שנת הלימודים אף אם
ילדו לא הגיע בפועל למעון (למעט מקרים חריגים).
א .הולכת ילד/ה למסגרת ו/או ממנה תעשה על ידי ההורים ובאחריותם המלאה על פי כתב התחייבות זה.
.15
ב .בנוסף אין החברה העירונית אחראית על חפצי ערך לרבות עגלות ,שהנכם מביאים למעון.
ג .אין להביא ילד/ה חולה למסגרת ,לאחר מחלה יש להצטייד באישור רפואי .ילד ללא אישור רפואי לאחר מחלה ,לא יתקבל למעון.
אנו מתחייבים לשלם לחברה העירונית בגין איחור בהוצאת הילד/ה מהמסגרת סך של  ₪ 30עבור כל שעת איחור או חלק ממנה,
.16
 ₪ 50אם הגענו לאחר שעות פעילות המעון ו ₪ 20 -אם הודענו על כך עד השעה  14:00באותו יום.
במטרה להקל על קליטת הילדים במעון ,מתבקשים ההורים להישאר עם ילדיהם ולהוציאם מן המסגרת ביום הלימודים הראשון
.17
לא יאוחר משעה  12:00בצהריים בתיאום עם מנהלת המעון ו/או גננת וביום השני בתום שעת ארוחת הצהריים ולהיות זמינים
וקשובים לקצב הסתגלות והקלטות הילדים במסגרת.
צילומים – במהלך השנה יצולמו הילדים ע"י נציג החברה העירונית לצורך פרסום התמונות באתר האינטרנט של החברה העירונית
.18
ו/או פרסומים אחרים.
* מחק סעיף זה אם אינך מסכים לו.
לנרשמים למעון חדש (בתהליך בניה) במקרה בו לא יפתח המעון במועד ו/או בכלל החברה העירונית תעשה מאמצים למציאת
.19
פיתרון חילופי ו/או מתן החזר כספי מלא.
ילדים שישובצו למעונות אחרי ( 1.9.2019על בסיס מקום פנוי) במחצית הסכום ויכנסו למעון עד ה 15-לכל חודש יחויבו מה 1-לחודש.
.20
במידה ויכנסו החל מה 16-לכל חודש יחוייבו בתשלום יחסי.
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נספח ד׳
הורים יקרים,
הנדון :הסכמה הורית להצבת מצלמות אבטחה במעגל סגור במעונות יום
אנחנו בחברה העירונית ,מתוך שקידה ורצון להמשיך ולדאוג לשלומם ובטיחותם של ילדכם במעונות היום אשר בתחום סמכותנו ,מבקשים את
אישורכם להצבת מצלמות אבטחה במעונות.
מעונות היום שבתחום סמכותנו הם ללא רבב ושלומם ובטיחותם של הילדים אינה מוטלת בספק ,אנחנו מבקשים להוסיף ,להשקיע ולהגביר
בביטחון ילדכם ולהציב מצלמות אבטחה במעגל סגור במעון היום של ילדכם.
חשוב לנו להבהיר כי אנחנו ערים לחששות העולות בכל הנוגע לפגיעה בפרטיות ,הן של אנשי הצוות והן של הילדים הקטינים ,מהצבת מצלמות
אבטחה אולם בכוונת החברה העירונית להציב המצלמות ,בין היתר ,תוך שיקול דעת ,זהירות ומתוך מחשבה לכסות את מלוא השטחים הרלוונטיים
ובלי פגיעה בפרטיות צוות העובדים והילדים השוהים במקום .תוצרי הצילום ע"י מצלמות האבטחה יועמדו לצפייה רק לפי דרישת המשטרה ו/או
בהתאם לחומרת המקרה בהתאם לשיקול דעתה של מנהלת רשת מעונות היום.
תנאי להצבת מצלמות האבטחה הינה קבלת הסכמת כל ההורים של הילדים במעון היום .אשר על כן ,במידה והנכם נותנים את הסכמתכם להצבת
מצלמות אבטחה במעון היום של ילדכם נבקשכם לחתום על האישור המצורף.

הנדון :הסכמה להתקנת מצלמות אבטחה
לאחר שיודענו כי יש בכוונת החברה העירונית להתקין מצלמות אבטחה במעון היום של ילדנו ,ולאחר שהבנו כי מצלמות האבטחה שיפעלו בכל
שעות הפעילות וכי הצילומים יישמרו עד  14ימים בצורה מאובטחת ,אנו מאשרים בזאת את התקנת מצלמות האבטחה במעון היום של בננו/בתנו.
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