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מצד
ובעניין:

שני

שם הילד/ה ______________________
מס' ת.ז.
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_____________________
להלן " -הילד/ה"

1

הואיל  :וההורים פנו לועד בבקשה לקבל את הילד/ה למסגרת צהרון גן גולן
המנוהל על-ידי הועד (להלן" :צהרון גן גולן") לשנה"ל תש"פ;
והואיל :והועד מעוניין לקבל את הילד/ה לשנת הלימודים ,כפי שהוגדר להלן
ובכפוף לתנאי הסכם זה;
והואיל:וההורים חותמים על הסכם זה בשמם ובשם הילד/ה בהיותם
האפוטרופוסים הטבעיים שלו/ה;
אי לכך ,הוסכם והותנה בין הצדדים כדלקמן:
פעילות צהרון גן
שנת הלימודים לעניין הסכם זה תהיה מתאריך  ................ועד תאריך  .............פרט
לשבתות ,חגים ,שבתון ולימי חופש המפורטים בנספח א' לחוזה.
.1

שעות הפעילות בצהרון גן :
חצי שעה בבוקר במהלך שנת הלימודים מהשעה 7:00-7:30
חופשות משרד החינוך(על פי לוח מצורף -ללא שבתונים)
חופש גדול -יולי אוגוסט מלא -כולל הקייטנה
ימים בהם יסתיימו הלימודים מוקדם מהרגיל על פי משרד החינוך.
לפי הפירוט בנספח א'.

.2

מובהר ומוסכם ,כי כל התחייבויות הועד לפי הסכם זה מתייחסות לשנת הפעילות נשוא
הסכם זה כמפורט לעיל ,וכי אין בהתחייבויות הועד נשוא הסכם זה כדי להטיל על הועד
כל חובה לקיים פעילות של צהרון זה או אחר גם בשנות הלימודים הבאות או איזה מהן
ו/או להחיל את הוראות הסכם זה גם על פעילות צהרון זה או אחר בשנות הלימודים
הבאות.
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.3

ההורים מתחייבים להוציא את ילדם מהצהרון לא יאוחר מהשעה  .16:00למען הסר
ספק ,כל איחור מהדקה הראשונה יחויב ב ₪ 30-לשעה הראשונה .כל שעה נוספת
תחוייב ב₪ 50-

התחייבות ההורים
.4

ההורים מצהירים כי ראו ובדקו את הצהרון בישוב בני יהודה ואת השירותים שניתנים בו
ומצאו אותם מתאימים לצרכיהם והם מוותרים על כל טענת אי התאמה.

.5

ההורים מצהירים כי נוהלי השהייה בצהרון ,המטרות החינוכיות וההסדרים בצהרון ידועים
להם ,וכי הם מסכימים כי הילד/יה יתקבל וישהה בצהרון אשר יפעל בהתאם ובמסגרת
המטרות וההסדרים האמורים.

.6
א.

ההורים מאשרים כי הנתונים וההצהרות שנמסרו על ידיהם הינם נכונים,
מדויקים ומלאים .כמו כן ,ולמען הסר ספק ,מצהירים ההורים כי הילד/ה
בריא/ה וכי אין כל מניעה בריאותית ,נפשית ו/או פיסית ו/או אחרת
לקבלתו/ה או להשהייתו בצהרון  ,כולל מידע על תרופות  -אם הילד/ה
צורך/כת.

ב.

ההורים יספקו לצוות הצהרון כל מידע בדבר רגישות ידועה של הילד/ה
לתרופות ו/או למזון ו/או לכל גורם אחר .במידה וקיים מידע יש לצרפו
כנספח להסכם

ג.

כן מצהירים ההורים כי ידוע להם כי על יסוד הצהרות סעיף זה כולו הסכים
הועד לקבל את הילד/ה לצהרון על-פי הסכם זה.

.7

ההורים מתחייבים בזאת ,לגלות בכל עת לנציגי הצהרון לאלתר ,על כל מידע בדבר כל
שינוי שחל בילד/ה ,במצבו הרפואי או בכל גורם אחר הקשור בילד/ה לרבות כל מידע
אשר עשוי היה באופן סביר להשפיע על החלטת הצהרון לקבל את הילד/ה או על נכונותו
להמשיך ולהחזיק את הילד/ה במסגרתו.
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.8

ההורים מתחייבים להמציא אישור על זכות הילד/ה לקבל עזרה רפואית ומימון עבור
טיפולים רפואיים מאת קופת החולים אליה שייכ/ת הילד/ה ו/או שבה הוא/היא מבוטח/ת.

.9

א .בכל מקרה נאסר על ההורים להשאיר את הילד/ה בצהרון כשיש לו חום מעל 38
מעלות ,או במקרה של חשש למחלה מדבקת כלשהי ,לרבות דלקת עיניים.
חזרת הילד/ה לצהרון תותנה בהבאת אישורים של רופא המעידים על החלמתו של
הילד/ה .וכל זאת בכפוף להנחיות משרד הבריאות.
ב .במקרים של חום ,שלשולים והקאות החזרת הילד אחרי  24שעות של ניקיון.

.10

צוות הצהרון לא ייתן לילד/ה תרופה כלשהי ,לרבות תרופה להורדת חום.

.11

לשיתוף הפעולה בין צוות הצהרון לבין ההורים ישנה משמעות וחשיבות גדולה ,שיתוף
הפעולה הינו הכרחי ואף קריטי להפקת המיטב מצד שני הגורמים .ולכן במידה ויימצא על
ידי צוות הצהרון שההורים אינם משתפים פעולה ,או עומדים בהסכמים ובחוקי הצהרון,
תופסק הגעתו של הילד עד לקיום שיחה לצורך הסדרת שיתוף פעולה זה .במידה ולא
יגיעו הצדדים לכדי הבנה או ההסכמה תופסק פעילותו של הילד בצהרון.
התחייבות הועד

.12

הילד יקבל שירותי חינוך ,פעילות והעשרה וישתתף בפעילויות השונות בהתאם לגילו,
התפתחותו ולפי שיקול דעתה המקצועי של הנהלת הצהרון .

.13

במהלך היום תינתן בצהרון ארוחות צהרים.

.14

אוכל מיוחד  -הצהרון יספק מזון הכולל את כל אבות המזון .במידה וילד/ה נזקק/ת למזון
מיוחד שאיננו נכלל בכלכלה הרגילה  -ידאגו ההורים להביא את המזון הדרוש לילדם.
אוכל מיוחד אינו נכלל בעלות הכוללת של אחזקת הילד/ה.

.15

ההורים מסכימים בזה מראש ,להשתתפות הילד/ה בכל פעילויות הצהרון

במסגרת

שנה"ל .הצהרון יודיע מראש להורים על כל אירוע או פעילות אשר לדעת צוות הצהרון
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חורגים מן הפעילות הרגילה והשגרתית בצהרון  .לא יתקבל החזר כספי או אחר כלשהו,
ולא יחויב הצהרון להחזיק את הילד/ה בצהרון ביום הפעילות החריגה -במקרה וההורים
מחליטים למנוע מהילד/ה השתתפות בפעילות.
.16

לועד ביטוח צד ג' במסגרת ביטוח מבני ציבור מועצה אזורית גולן בישוב ופוליסות תאונות
בזמן שהיית הילד בצהרון לפי הסכם זה .ביטוח הילד/ה חל מרגע כניסתו לצהרון ועד
תום שעות הפעילות לפי הסכם זה.
פרטים נוספים

.17

למען הסר ספק ומבלי לגרוע מן האמור בהסכם זה ,מובהר כי צהרון הועד לא יספק
לילד/ה הנעלה וביגוד.

.18

היחס בין מספר המדריכות למספר הילדים יהיה בהתאם להחלטת ועד הישוב ובכל
מקרה לא תהיה חריגה מהוראות משרד החינוך.

.19

מוסכם על ההורים ,כי אחריות הועד לילד/ה מסתיימת עם איסוף הילד על-ידי ההורה או
מי מטעמו מן הצהרון .

.20

ביום שבו איסוף הילד/ה נעשה על-ידי מי שאינו הורה ,על ההורים ליידע את צוות הצהרון
באותו יום מבעוד מועד .ילד מתחת לגיל  14אינו רשאי להוציא ילד מתחום הצהרון .
התשלום

.21

עלות חודשית להשתתפות לילד –לשנה"ל כפי שמופיע בנספח ב להסכם זה.
א .עם חתימת הסכם זה ,יפקידו ההורים בידי הועד  11המחאות דחויות לפקודת
ועד בני יהודה בגין התשלום לצהרון למשך כל שנת הפעילות ,לעשירי לכל
חודש .ניתן גם להסדיר את התשלום בהוראת קבע בלתי חוזרת.
ילד שלא הוסדרה החתימה על הסכם זה ההרשמה והתשלום ,לא יוכל להתחיל את
שנת הלימודים.
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ב .אופן תשלום נוסף ,במזומן עד ה 10 -בכל חודש עבור החודש העוקב ,עם
חתימת ההסכם יומצא צ'ק ביטחון או שטר ביטחון בסך עלות חודש שהייה
בצהרון שיבטיח את קיום ההסכם.
ג .ילד שלא הוסדר בגינו התשלום לשנה החולפת ,לא יוכל להתחיל את שנת
הלימודים הנוכחית.
השתתפות חלקית
.22
א .עבור ילד/ה המתקבל לצהרון שלא בתחילת שנת הלימודים תשולם עלות חלקית על
פי מספר החודשים שסוכם מראש.
ב .סכום זה ישולם בתשלומים שווים ורצופים החל מחודש כניסת הילד/ה לצהרון
בראשון לכל חודש ,אשר ישולם במועד ההרשמה לצהרון.
ג .ילד/ה אשר התקבל לצהרון בין ה 1-ל 15-לחודש ,ייחשב כאילו התקבל לצהרון ב1-
לחודש ,ויחושב כחודש השתתפות מלא בצהרון.
ד .ילד/ה המתקבל לצהרון בין ה 16-ל 30-לחודש ייחשב כאילו התקבל לצהרון ב16-
לחודש ,ויחושב כחצי חודש השתתפות בצהרון.
.23

עבור ילד המתקבל לצהרון לפעילות חלקית בלבד ,על בסיס ימים קבועים שאינם ניתנים
לשינוי במהלך שנת הלימודים ,תשולם עלות שנתית על פי טבלה מצורפת בנספח ב' ,תנאי
תשלום יהיו בהתאם לכתוב בסעיף .22

.24

מובהר ומוסכם כי התשלום או איזה חלק ממנו לא יוחזר להורים בכל מקרה של
היעדרות הילד/ה מכל סיבה שהיא לתקופה סבירה ,הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי של
ועד הישוב.

.25

*אני מצהיר שקראתי והבנתי את הסעיף _____________.

אי פירעון אחד או יותר מן התשלומים במועדו יחייב את ההורים בתשלום ריבית פיגורים
בשיעור הריבית החריגה הנהוגה בבנק פועלים בתקופת הפיגור וכן בתשלום עמלת הבנק
בגין החזר ההמחאה.
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.26

איחור בביצוע תשלום אחד או יותר של למעלה מ  30 -יום ,יהווה הפרת הסכם ויקנה
לצהרון בקשר לכך את כל התרופות הקבועות בדין או בהסכם זה ,לרבות הפסקת פעילות
הילד בצהרון עד להסדרת התשלום ו/או ביטול ההסכם.

.27

במידה ותהיה שביתה במשרד החינוך המצריכה פתיחת צהרון ,יגבה תשלום נוסף אשר
יחול על ההורים .תוספת העלות לצהרון כמספר ימי השביתה ותחל מהיום הראשון.

.28

במקרה של כוח עליון (סופה ,שלג ,רעידת אדמה וכד') ו/או מצב ביטחוני  ,המצריכים
סגירת מערכות החינוך בישוב  -לא תהיה השבת כספים על ימים ששולמו מראש.

.29

במידה ויהיו שינויים של משרד החינוך בחופשות החגים והועד יצטרך להוסיף ימים
נוספים מכפי שנכתב בנספח א'  -העלות תהיה בהתאם ותחול לאור שינויים אלו.

ביטול ההסכם על-ידי הועד
.30

הועד יהיה רשאי לבטל את ההסכם בכל אחד מהמקרים הבאים:
א.

אי קיום התחייבות מהתחייבויות ההורים המפורטות בהסכם זה לרבות פיגור ו/או
אי עמידה בתשלומים במלואם ו/או בחלקם.

ב.

אי התאמה של הילד לגן באופן שעלול להזיק לילד ו/או לילדים אחרים בגן ו/או
מכביד בצורה משמעותית על תפקוד הצוות בגן .קביעה בעניין אי התאמה תהיה
על-פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות הגן וההורים מוותרים בזאת על כל טענה
ביחס לשיקול דעת זה.

ג.

במקרה של ביטול ההסכם על-ידי הועד כאמור לעיל ,תופסק שהותו של הילד
בצהרון בתוך  30ימים מיום מסירת הודעה בכתב להורים ,ובמקרה של ביטול
ההסכם לפי סעיף קטן ב' לעיל ,בכל מועד מוקדם אחר כפי שייקבע על-ידי הועד.

ביטול ההסכם על-ידי ההורים
.31
א.

ההורים יהיו רשאים לבטל את ההסכם ולהוציא את הילד/ה מן הצהרון בהודעה
בכתב מראש של חודש ימים לוועד הישוב ,לא יאוחר מה 1-לחודש שבסופו
מבקשים ההורים את ביטול ההסכם.
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במקרה של ביטול ההסכם בהתאם לאמור יחויבו ההורים לשלם תשלום מלא
עבור חודש נוסף בו לא ישהה הילד בצהרון.
*אני מצהיר שקראתי והבנתי את הסעיף _________.
ב.

הודיעו ההורים על ביטול ההסכם לאחר ה 1-לחודש ,יחויבו ההורים לשלם עבור
החודש בו הודיעו על העזיבה וכן עבור חודש נוסף בו לא ישהה הילד בצהרון.
במקרה של ביטול ההסכם בהתאם לאמור יחויבו ההורים לשלם תשלום מלא
עבור חודש נוסף בו לא ישהה הילד בצהרון.
*אני מצהיר שקראתי והבנתי את הסעיף _________.

ג.

למען הסר ספק לא יושבו כספים בגין מחלה/חופשה של הילד מהצהרון ,כל בקשה
חריגה לשינוי מסגרת ההסכם תדון בועד הישוב.

ד.

למען הסר ספק מוסכם ,כי ההורים לא יהיו זכאים לקבל לידם חזרה את ההמחאות
בגין חודשים אלה ,והועד יהיה זכאי להפקידן ולקבל את תמורתן.

ה.

מצורף נספח ב' לחוזה – טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
תאריך_________ :
_______________

_______________
האב

__________________

האם

ועד מקומי בני יהודה
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נספח ב' לחוזה  -צהרון גן גולן
טופס הרשמה לשנת הלימודים תש"פ
חתימה של אחד ההורים על ההסכם והכרטיס האישי ,מהווה ראיה להסכמת שני ההורים
אנא מלאו ביסודיות ,את כל הפרטים הנדרשים להלן.
פרטים אישיים-
•

שם הילד הפעיל בצהרון ____________________________________:

•

שם המשפחה_________________________________________________:

•

בן  /בת (הקף בעיגול)

•

רגישויות  /אלרגיות______________________________________________:

•

•

תאריך לידה:
•

שם האם____________________:

/

/

שם

האב_______________________:
•

תחום העיסוק של האם +טל' עבודה __________________________________:

•

כתובת_____________________________________________________ :

•

כתובת  E-Mailפרטית_______________________@__________________ :

•

מס' הטלפון בבית_______________________________________________:

•

טל' נייד של האם• _______________ :

טל' נייד של האב_______________:

אנחנו מסכימים /לא מסכימים לפרסם תמונות של ילדנו באתר בני יהודה או בעיתון המקומי.
באחריותכם לעדכן אותנו בכל שינוי במספרי הטלפונים .

חתימת ההורים___________________________________________:
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