הגיל הרך

הסכם התקשרות בין מעונות קהילה -והורים תשע"ח
הסכם בין (שמות ההורים) _________________________ :טלפון__________________ :
הורי הילד/ה (שם הילד)__________________ :ת.ז _______________
ובין "עמותת קהילה לתיקון חברתי ותרבותי בישראל" (להלן העמותה)
לגבי השתתפותו/ה של הילד/ה במעון תמרת ,הפועל בשנת הלימודים תשע"ח (מ 1/9/2017-ועד )20/8/2018
 .1הסכם זה נועד להבהיר ולקבוע תנאים למערכת היחסים בין שני הצדדים המתקשרים .על ההורה מוטלת
החובה להשיב העתק חוזה חתום לנציג העמותה.
 .2דמי הרשמה בסך  ₪ 200יגבו במעמד הרישום וחתימה על הסכם ההתקשרות.
 שהות במעון
 .3הילד/ה ישהה במעון בימים א'-ה' בין השעות  7:00 – 16:30וביום ו' וערבי חג בין השעות .7:00 -12:45
 .4במהלך השבוע הראשון לשהות הילד/ה במעון שעות הפתיחה יהיו שונות מהרגיל ,כפי שיוצג בפני ההורים
באסיפת ההורים.
 שכר לימוד
 .5עבור השהות מעון ,ישלמו הורים סך של _____________ ש"ח לחודש .סכום זה לא יופחת אם מסיבה
כלשהי לא ניצל הילד את שעות השהות האמורות לעיל.
 .6במידה והילד הצטרף למסגרת באמצע החודש ,יחושב התשלום מהיום הראשון להצטרפותו גם אם הילד
נמצא בימים הראשונים באופן חלקי ,וביחס למספר ימי הפעילות באותו חודש.
 .7הסכום האמור בסעיף  ,5ישולם לעמותת קהילה באמצעות הוראת קבע בבנק (אלא אם סוכם בין ההורים
ונציג העמותה הסדר תשלום מיוחד אחר) .הוראת הקבע תירשם לפקודת "עמותת קהילה".
 .8שכ"ל הנו שנתי ומחולק לתשלומי שכ"ל לנוחיות ההורים .לכן התשלום אחיד גם בחודשים בהם
מתקיימים ימי חג ו/או חופשת קיץ.
 .9לכל הורה שמורה הזכות של חודש ניסיון במעון .כלומר -לעזוב ולשלם רק עבור ימי השהות בחודש
הראשון .עזיבה זו אינה נחשבת כביטול ההסכם.
 .10המעון יהיה סגור בהתאם ללוח החופשות המצורף כולל חופשת קיץ החל מה  21באוגוסט.
 .11בכל מקרה של עזיבת ילד את המעון (עד  ,)30.4מוטלת על ההורים החובה להודיע חודש מראש בכתב
למנהלת או לנציג העמותה .עבור חודש זה ,בגין ביטול הסכם ,חייבים ההורים בתשלום.
 .12באם החליטו ההורים להוציא את ילדם ממסגרת המעון אחרי  ,30/4/2018יחויבו בתשלום עבור
החודשים .2018 5/6/7/8
 .13הוצאת ילד/ה ממעון מסיבת אי התאמה למסגרת תעשה על דעת הצוות החינוכי ונציג העמותה .הודעה
להורים תינתן בכתב חודש מראש.
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הגיל הרך
 קשר הורים וצוות מעון
 .14צוות ניהול המעון יהיה זמין לפניות ההורים ככול הניתן (בהתאם לשעות העבודה) בכל עניין הנוגע למעון
כולל טלפונית בשעות הערב.
 .15כניסת הילד למעון ביום הראשון לשנת הלימודים מותנית בהצגת הטפסים הבאים :אישור רפואי חתום,
הסכם התקשרות חתום והוראת קבע לתשלום שכ"ל.
 .16על ההורים להשאיר בידיי הצוות החינוכי מספרי טלפון מעודכנים בהם ניתן להשיגם במשך שעות היום.
 .17ימי א'-ה' המעון ייסגר בשעה  ,16:30הורים יגיעו לקחת את ילדם עד השעה  .16:15ימי שישי עד השעה
 ,12:45הורים יגיעו לקחת את ילדם עד השעה  – 12:30כדי להספיק להתעדכן ולהתארגן לקראת סוף
יום הפעילות .במידה ונאלצה המטפלת להישאר אחרי שעות פתיחת המעון עם הילד/ה ישלם ההורה
המאחר למעון  ₪ 20עבור כל רבע שעה איחור.
 .18גן אלה מיועד לתינוקות זוחלים .במידת הצורך ובהתאם להתפתחות הילד יעברו ילדים מגן זה לגן חצב,
לאחר בחינת הנושא על ידי היועצת החינוכית ושיחה עם ההורים.
 הבטחת בריאות הילד/ה
 .19ההורים מתחייבים שלא להביא ילד/ה חולה למעון .כלומר ,ילד/ה הסובל/ת מחום גבוה (החל מ38
מעלות) ,דלקות עיניים ,שלשול ,מחלות ילדים ,פריחה ,חולשה אחרי חיסון או כל מקרה אחר בו הילד/ה
לא מרגיש/ה טוב ואינו יכול לתפקד כרגיל במעון.
 .20ילד/ה הסוב ל/ת מכינים (או ביצי כינים) מתחייבים הורים לבצע בבית את הטיפולים הנדרשים ,ולשתף
פעולה עם צוות המעון על מנת למנוע את התפשטות התופעה במעון.
 .21במידה וחלה הילד/ה במשך היום יודיעו המטפלות על כך להורים .ההורים מתחייבים להגיע בהקדם
האפשרי ולקחת את ילדם מן המעון .החזרת ילד למעון לאחר מחלה תעשה רק לאחר קבלת אישור רפואי
עדכני מהרופא.
 .22עמותת קהילה תבטח את הילדים בביטוח תלמידים.
 ציוד
 .23על ההורים להביא עבור הילד/ה :שמיכה ,מצעים ,מגבת ,חיתולים ,שתי חליפות בגדים להחלפה ,תחליף
חלב ,בקבוקים ומוצצים ,תרופות מיוחדות וכל פריט מיוחד אחר שאינו מסופק על-ידי המעון.
 .24הציוד במעון כולל ציוד חינוכי וריהוט מתאים ,כפי שמומלץ על ידי משרד התמ"ת ,הצוות החינוכי
ובהתאם לגיל הילדים.
 .25במעון יינתנו -ארוחות בוקר ,ארוחת פרי ,ארוחת צהרים וארוחת ארבע (לא כולל מטרנה ,מזונות
מיוחדים ותרופות) .בישול הארוחות יעשה במקום ועל פי המלצות משרד הבריאות ומשרד התמ"ת.
 .26הצוות החינוכי והמנהלת יהיו אחראים על הקשר הישיר והרציף עם ההורים .פניות לנציג העמותה
יתקבלו דרך המנהלת ולאחר שמוצו כל ניסיון להדברות ישירה.
 .27נספחי החוזה מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם התקשרות זה.
על החתום ההורים ________________ :מנהלת המעון__________________:
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