כתב הסכמה
שם התלמיד (פרטי) _________________ שם משפחה__________________
מספר ת"ז _______________שם האב______________ שם האם______________
כתובת מלאה___________________________ טל________________________
 .1המבוא להתחייבות זו מהווה חלק בלתי נפרד ממנה .לאור העובדה כי עלות אחזקת
תלמיד בישיבה מגיעה ל  ₪ 2000ע"פ וועדת לאור ,שקבעה את גובה שכ"ל החודשי
בפנימייה.
 .2הריני מצהיר בזאת כי ,ידוע לי כי הלימודים בישיבה הינם במסגרת פנימייתית (כולל
תלמידי עתניאל) וכי שעות הלימוד הינם מעבר למתחייב עפ"י משרד החינוך.
 .3הננו מתחייבים בזאת לשלם את שכר הלימוד וההוצאות הנלוות כפי שייקבע על ידי
הנהלת העמותה מפעם לפעם ,כל עוד ילמד בנינו בישיבה.
 .4שכר הלימוד ו/או ההוצאות ייקבעו לפני תחילת כל שנת לימודים לפי דו"ח תקציבי שיוכן
ע"י הנהלת העמותה לשנת הלימודים ,וישולם על פי דרישותיה של הישיבה כפי שישלחו
אלינו.
 .5הננו מתחייבים בזאת לשלם דמי טיפול והוצאות בגין כל הרשאה לבנק שלא תכובד ו/או
שיק שלא כובד על פי קביעת הישיבה כפי שתהיה מפעם לפעם.
 .6הרינו מצהירים בזאת כי ידוע לנו:
א.

הנהלת הישיבה עורכת תקציב שנתי בהתבסס על התחייבויות ההורים ובכללם
התחייבות זאת ,ובהתבסס על כך היא נכנסת להתחייבויות כספיות.

ב.

שאי פירעון ההרשאה ,שיק או כל התחייבות אחרת עלולה לגרום את הפסקת
שהייתו של בני בישיבה ולחייבני בכל ההוצאות הנוספות שתגרמנה לישיבה.

ג.

שאם לא אשלם את חובי אף לאחר התראה של  14ימים ,כי אז רשאית הישיבה
לבטל באופן מידי את אחזקת בני בישיבה.

ד.

שכל שינוי במועד התשלומים וסדרם טעון הסכמת הנהלת הישיבה מראש
ובכתב.

ה.

שהנהלת הישיבה רשאית לבטל הסכמתה להחזיק את בני בגלל אי התאמתו
למסגרת.

ו.

שאני אחראי לשלם את עלות הנזקים הישירים והעקיפים שיגרמו לישיבה ע"י
בני או באשמתו במזיד או בשוגג ,בין שביצע את הנזקים לבד ובין עם שותפים.

 .7הנני מסכים בזאת:
א.

שפנקסי הישיבה יהיו המכריעים במקרה של כל ברור כספי.

ב.

כי אי הופעתו ללימודים של התלמיד הנ"ל ,מכל סיבה שהיא ,אין בה כדי לפטור
אותנו מהתחייבותנו ע"פ כתב זה .

ג.

שאם בני יעזוב את הישיבה תוך שנת הלימודים ,הרשות בידי הישיבה לגבות את
יתרת התחייבותי חודש נוסף מסיום לימודיו של התלמיד הנ"ל בישיבה.

 .8אם המוסד יקבל עבור התלמיד מלגה ,בין ממשלתית ,ציבורית או פרטית מכל גורם
שהוא ,מתחייב ההורה להסב מלגה זו לטובת הישיבה עד לגובה שכ"ל שנקבע ע"י ועדת
אור עתניאל.

התחייבות הישיבה
 .9הישיבה מצידה מתחייבת לתת לתלמיד שרות פנימייה מלא בהתאם לתוכנית השנתית.
 .10הכולל לינה ,האכלה ,וכל הצרכים הנהוגים במוסדות עם פנימייה.
 .11לבצע את תכנית הפעילות החברתית בשנה זו
 .12לתת שיעורים בהתאם לתוכנית השנתית ,ובהתאם לכללי משרד החינוך.
 .13לעמול בחינוך לאהבת תורה ויראת שמיים תוך כבוד ואהבת לכל אדם.

אנו מתחייבים בחתימתנו על כתב זה ,לשלם להנהלת הישיבה ,סמוך מיד לדרישתה ,כל סכום
הדרוש לכיסוי הוצאות תיקון פגיעה ו/או נזקים שייגרמו ח"ו ,ע"י התלמיד הנ"ל ,או באשמתו
לרכוש הישיבה ו/או לרכוש המוחזק ע"י הישיבה או לכל אדם הנמצא בה

______________
תאריך

_______________
שם ההורה

____________
חתימה

