
הסכם מעונות יום

2023ינוארבחודשבנהללונחתםשנערך

").המעוןוהאגודה מפעילה מעונות יום בישוב נהלל כמפורט בהסכם זה (להלן: "הואיל
וההורים מבקשים להכניס למעון את הילד/ה שפרטיו: שם פרטי_________ שם משפחהוהואיל

").הילד__________ ת.ז._______________ תאריך לידה ___________ (להלן: "
וההורים בדקו את מעון היום ומצאו אותו מתאים לדרישותיהם;והואיל

וההורים הצהירו שכל מידע שמסרו לאגודה בגין הילד הינו נכון, מדויק ומלא;והואיל

והאגודה מסכימה לקבל את הילד למעון בהתאם לתנאי הסכם זה;והואיל

לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

מבוא ונספחים.1
המבוא והנספחים מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה..1.1
להסכם זה מצורפים הנספחים הבאים:.1.2

נספח א' – כתב קבלת שירותים נוספים..1.2.1
נספח ב' – פרטים אישיים..1.2.2
נספח ג' – כללי הרשמה..1.2.3
נספח ד' – הצהרת  בריאות..1.2.4
נספח ה' – אישור תצלום תמונות..1.2.5

רישום למעון יום.2
לאחרהרשמההאגף.ידיעלשמפורסמיםהמועדיםלפייוםמעונותאגףבאתרתתבצעיוםלמעוןהרשמה.2.1

ההרשמה.ג'בנספחהמפורטיםההרשמהלכלליבהתאםהרך,הגילמנהלתאצלתבוצעההרשמהתקופת
ויחויבו10.3סעיףלהוראותבהתאםההסכםאתלבטלנדרשיםהרישוםאתלבטלשיבקשוהוריםמחייבת,

בתשלום בהתאם להוראות ההסכם.
גםוזאתבמעון,הילדלקליטתכתנאיהיוםמעונותאגףשלהאינטרנטבאתרלהירשםמתחייביםההורים.2.2

אם הם מוותרים על בחינת זכאותם לקבלת תמיכה בשכר הלימוד.
טופסוהחזרתהתשלוםהסדרתמקדמה,בתשלוםזה,הסכםעלבחתימהמותניתהרישוםהשלמת.2.3

הרשאה לחיוב חשבון חתום ומאושר בידי הבנק והעברת ההסכם והנספחים חתומים כנדרש.
במעוןמקומו01.04.2023ליוםעדהתשלוםאתוהסדירוהמקדמהאתשילמולאהוריואשרילד-יודגש.2.4

לא ישמר ולהורה לא תהיה כל טענה או תביעה כנגד האגודה.
שנתתחילתשלפני1.3ליוםעדתשולםאשרש"ח,500תשלוםבגובהמקדמה,ישלמוההורים–מקדמה.2.5

שנתשלספטמברחודשמתשלוםתקוזזהמקדמה),2.7ו-2.6סעיףיחולו(בגינורימוןלגןפרטהלימודים.

בהחזרההוריםאתיזכההלימודיםשנתתחילתשלפני31.05ליוםעדההוריםידיעלההסכםביטולהלימודים.
ההוריםאתיזכההלימודיםשנתתחילתשלפני15.08ליוםועד01.06מיוםההסכםביטולהמקדמה.שלמלא
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מלואבתשלוםההוריםאתיחייבהלימודיםשנתשלפני16.08מיוםההסכםביטולהמקדמה.גובהמחציתבהחזר
זה.להסכם6סעיףהוראותויחולוהמקדמה

מקדמת שכר הלימוד של גן רימון תקוזז מהחודש הראשון של הילד במערכת לפי ההרשמה..2.6
היאהדברמשמעותש"ח.500שלקנסעימויגרורההרשמהסגירתלאחררימוןבגןבפעימותשינויכל.2.7

שהמקדמה לא תקוזז משכר הלימוד החודשי הראשון.

תקופת ההתקשרות.3
").ההתקשרותתקופת"(להלן:חודשים12וסה"כ29.08.2024ליוםועד30.08.2023מיום.3.1

פעילות מעון היום.4
:שעות הפעילות.4.1

הסגירה).לפנידקותמספרהילדיםאתלאסוף(יש07:00–16:30השעותביןא'-ה'בימים.4.1.1

.07:00-13:00השעותביןחגובערביו'ביום.4.1.2
:ימי הפעילות.4.2

הרשמיתשנה"לתחילתלפנייתבצעוקליטהימיבספטמבר,1מ-החלפועלתבנהללהחינוךמערכת.4.2.1
.30-31/8/23בתאריכים

למשךפסחחגמערבהחלהכיפורים,יוםערבהשנה,ראשבערבישראל,וחגיבשבתותסגוריהיההמעון.4.2.2
כל תקופת חול המועד, יום כיף לצוות החינוך (בד"כ בלג בעומר) ובימי היערכות בסוף חודש אוגוסט.  

במהלךנקודתייםשינוייםייתכנוהמחייב.והואשנה"ללתחילתבסמוךיתפרסםהמדויקהחופשותלוח.4.2.3
השנה בהתאם להחלטת הנהלת האגודה. 

וכןוכיוצ"ב)בחירות(ימיבמשקשבתוןבימיסגוריהיההמעוןהחופשות,בלוחהמפורטיםלימיםבנוסף.4.2.4
האגודה,דעתלשיקולבהתאםוכיוצ"במיםהפסקתממושכת,חשמלהפסקתכגוןחריגים,במקריםלהיסגרעשוי

מבלי שהדבר יחשב הפרת הסכם או יזכה את ההורים בהחזר.
ארוחות.4.3

ע"ימאושרלתפריטבהתאםיהיההמזוןארבע.וארוחתצהריםארוחתבוקר,ארוחתבמעוןיקבלוהילדים.4.3.1
תזונאית, בהרכב וכמות כנדרש במסגרת סל השירותים הקבוע ע"י משרד החינוך ומפורסם באתר משרד החינוך.

והמעוןההורים,שימציאורפואילאישורבהתאםבמעון,השוההלילדמיוחדתדיאטהנדרשתבובמקרה.4.3.2
להורהההחזרגובהלילד.הדרושהמיוחדהמזוןאתלמעוןלספקידרשוההוריםהנדרש,המזוןאתלספקיוכללא

יהיה בהתאם להנחיות אגף מעונות יום שיפורסמו בסמוך לתחילת שנה"ל.
שמיכות,מצעים,מגבונים,חיתולים,מוצצים,תמ"ל,בקבוקים,החלפה,בגדילמעון:יביאוההורים-ציוד.4.4

מגפיים וכל ציוד נדרש אחר, בהתאם להנחיות הצוות החינוכי.

אופן ביצוע התשלום.5
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מחיריעלפיקוחבצוהמאושריםהתעריפיםאתההוריםישלמוזה,בהסכםכאמורבילד,הטיפולעבור.5.1
לשירותיםובהתאםלעת,מעתשיעודכנווכפיהכלכלהבמשרדהמחיריםעלהמפקחוהודעותושירותיםמצרכים

להלן5.9בסעיףלאמורובכפוףנוספים"שירותיםלקבלתהסכמה"כתבא'בנספחכמפורטהמוצעיםהנוספים
").שכ"ל(להלן: "

להודיערשאיתהאגודהוכיתשפ"גהלימודיםשנתבמחיריהואא'בנספחהמפורטשכ"לכימוסכם.5.2
הסכמהמהווהא'נספחעלההוריםוחתימת,א'בנספחמשכ"ל10%עדשלבגובהמחיריםעלייתעללהורים
הנהלתבההשנה,במהלךעתבכללהתרחשעלולההמחיריםהעלאת.10%עדשלתוספתהכולללשכ"ל

האגודה מבינה כי זהו תנאי הכרחי להמשך עבודת המערכת.
יוםמעונותלאגףבקשהלהגישנדרשיםשכ״ל,תשלוםלצורךזכאותדרגתלהםשתקבעהמעונייניםהורים.5.3

לאגודהכילהםידועכימצהיריםההוריםהרישום.במערכתלהנחיותבהתאםהנדרשיםהמסמכיםכלאתולצרף
דרגהקבלתאיאוקבלתעקבלאגודהדרישהאוטענהבכליבואולאוהםהזכאותדרגתאתלקבועסמכותאין

כאמור לרבות שלילתה.
חשבון.לחיובהרשאהבאמצעותחודש,לכל2ב-יהיההתשלוםמועד.5.4
15ה-ליוםעדפירעונהאתלהסדירההורהיוכלהבנק,ידיעלתכובדלאחשבוןלחיובוההרשאהבמידה.5.5

לאותו החודש, מבלי שהדבר יחשב הפרת חוזה.
וריביתהצמדההפרשישבפיגורהסכוםיישאהלימודשכרע"חכלשהובתשלוםפיגורשלמקרהבכל.5.6

כלפיועלזההתקשרותהסכםפיעללאגודההעומדיםהסעדיםביתרלגרועמבליוזאתלחודש3%שלבשיעור
דין וחוק.

גבייתו,עםו/אובתשלוםהפיגורעםבקשרשהוצאוהאגודההוצאותבכלההוריםיחויבולעיל,לאמורנוסף.5.7
כולל (אך לא רק): עמלת ביטול הוראת קבע ו/או דחיית חיוב בהוראת קבע, שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות.

התשלומיםלענייןמכרעתראיהיהווזהלענייןהאגודהשלהנה"חספריכיבזאתמסכימיםההורים.5.8
ששולמו לאגודה וגובה החוב שלהם לאגודה (ככל שישנו).

אחדבשלהשנה,במהלךלהשתנותעשוימראששנקבעשכ"לגובהכילהםידועכימצהיריםההורים.5.9
או יותר מהגורמים הבאים:

עליית מחירים שנקבעה ע"י רשות מוסמכת (כגון: שינוי צו המחירים)..5.9.1
לגביו,שאושרולתעריפיםמעברהחינוך,משרדשקבעהשירותיםסלעלנוספיםשירותיםאותכניםהוספת.5.9.2
הטיפולבמסגרתהמשרדבאתרכמפורטשירותים"מסל"חריגהבנוהלהמפורטיםולכלליםלהנחיותבהתאםתהא

במעון, מותנה בהתקיימות ההוראות הבאות:
קבלת הסכמת כל הורי ילדי המעון..5.9.2.1
חתימת ההורים על נספח א' כתב הסכמה לרכישת שירותים נוספים..5.9.2.2
לשירותיםהסכמהבכתבהמפורטיםהנוספיםהשירותיםלרכישתלהסכיםחייביםאינםההורים.5.9.2.3
כדיאוקבלתוהיום,למעוןהילדהרשמתאתלמנועכדיבואיןהנוסףהסכוםלתשלוםההוריםסירובנוספים.

להביא לעזיבתו.
חריגה מסל השירותים תהיה בהתאם להנחיות משרד החינוך..5.9.2.4

הילדהיעדרותשלבמקרהגםלאגודהבמלואוישולםלעילהאמורהתשלוםכימובהרספק,הסרלמען.5.10
מכל סיבה שהיא, לרבות במקרים של מחלה או חופשה.
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ביטול ההרשמה ו/או יציאה זמנית מהמערכת.6
המפורטיםמהמקריםאחדבכלהמוחלטדעתהשיקוללפיסיוםלידיזההסכםלהביאזכאיתהאגודה.6.1

להלן:
התראהשקיבלולאחרימים7בתוךההפרהאתתקנוולאזההסכםלפיהתשלוםבתנאיעמדולאההורים.6.1.1

בכתב לעשות כן.
עללהשפיעכדיבושישמהותי,בענייןהילד,עלנכוניםלאפרטיםהחינוכיתלמסגרתמסרוההורים.6.1.2

ההתקשרות בהסכם זה.
מיוםימים7תוךההפרהאתתיקנוולאזה,בהסכםמהתחייבויותיהםיותראואחתאחרמילאולאההורים.6.1.3

שנדרשו לעשות כן.
התנהגותית,אופיזיתנפשית,בריאותית,מבחינההחינוכיתבמסגרתלשהותמתאיםכבלתינמצאהילד.6.1.4

לאחר התייעצות עם גורמים מקצועיים רלוונטיים מטעם האגודה אשר בחנו את המקרה.
ממסירתיום30בתוםסיוםלכדייבואזהוהסכםבכתבהודעהלהוריםתמסורהאגודהלעילמהמקריםאחדבכל

ההוריםמיידי.באופןההסכםאתלסייםהאגודהרשאיתהאגודה,דעתשיקוללפיחריגים,במקריםההודעה.
ישלמו לאגודה שכר לימוד עד למועד הוצאת הילד מהמסגרת החינוכית.

:ביטול ההסכם בשל ירידה במספר הילדים הצורכים את השירותים.6.2
,31.08ביוםלמעוןרשומיםשהיוהילדיםממספריותר,אואחדבילדשהיא,סיבהמכלבמעון,הילדיםמספרפחת

ביטולעלאומסויםשירותמתןהפסקתעללחילופין,אוהמחיריםעדכוןעללהוריםלהודיעהאגודהרשאית
יום.30שלמראשבהודעההסכם,הפרתיחשבשהדברמבלידעתה,שיקוללפיכולו,ההסכם

משקפתהחינוךשירותיועלותרווחכוונותללאמנוהלתהחינוךשמערכתלהםידועכימצהיריםההורים.6.3
לעיל,האמוראףועלבמידהההסכם.תקופתכללמשךבמעוןישהההילדכיההוריםמתחייביםכןעלזאת.

להודיעעליהםזה,בהסכםכמפורטהחינוךשירותיאתלקבליפסיקאוהמעוןאתיעזובילדםכיההוריםהחליטו
הבאות:ההוראותויחולוימים)30(מראשחודשלאגודהכךעל

יחויבו01.04ליוםעדבמעוןשהייתואתהפסיקוהילד01.03ליוםעדההסכםסיוםעלההוריםהודיעו.6.3.1
הורים על החודש בו הודיעו ועוד חודש נוסף לאחר עזיבת הילד.

תוםעדבתשלוםההוריםיחויבו,01.04יוםלאחרבמעוןשהההילדאו01.03יוםלאחרההוריםהודיעו.6.3.2
תקופת ההסכם.

במידההרך.הגילממערכתמוחלטתיציאהשלבמקרההינם6.3סעיףלפיהסיוםתנאיכיבזאתמובהר.6.4
אשרבאגודהלדיוןהענייןיובאלימודיםשנתבאותהבשניתהילדאתלרשוםמבקשיםוההוריםבוטלוההסכם

יחויבויום,30מ-קצרהלתקופההיעדרותשלמקרהבכלכימובהרתנאים.ובאילוהבקשהאתלאשרהאםתקבע
ההורים בתשלום מלא עבור כל תקופת הסכם זה.

הבאת הילדים ואיסופם.7
מטעמם,מורשהאוההוריםידיעלהחינוך,משרדלכלליבהתאםתהיהואיסופוהיוםלמעוןהילדהבאת.7.1

אולחניהלאגםליווי,ללאמהמעוןלצאתיוכללאילדכימובהר".אישיים"פרטים-ב'בנספחלפרטיםבהתאם
לכיתה אחרת במערכת.
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לידיהילדמסירתממועדוכןהעובדותמצוותאחתידיעלוקבלתולמעוןהגעתועדהילדעלהאחריות.7.2
פטורהתהיהוהאגודהבלבדההוריםעלתחול–במעוןהעובדותמצוותאחתידיעלמטעמםלמורשהאוהוריו

מכל אחריות.
ההורים מתחייבים להקפיד לקחת את ילדם לא יאוחר משעת סגירת המעון..7.3

נהלים.8
הנחיותהשירותים,לסלובהתאםבמעון,הנהוגהטיפולאתויקבלהרגילות,בשעותבמעון,ישהההילד.8.1

ונהלי משרד החינוך, כפי שיהיו מעת לעת.
מיהחלפתו/אוהחינוכיהצוותהרכבבענייןלרבותוכיו"ב,החינוכיותהניהוליות,הפדגוגיות,ההחלטותכל.8.2
שלבלעדידעתבשיקוליהיוהשוניםלבתיםהילדיםושיבוץבבית,הילדיםמספרבמעון,הפעילותתוכןהצוות,מן

לעתמעתשישתנוויכולהחינוך,משרדבדרישותשעומדיםובלבדבה,הרלוונטייםהמקצועייםוהגורמיםהאגודה
יחדבתיםשנישלבצירוףאוחסרבהרכבלעבודעשוייםהבתיםלעתמעתכימובהרהלימודים.שנתבמהלךגם

יפחתלאהצוותאנשישמספרובלבדוכיוצ"ב)בידודשביתות,צוות,איששלחופשהאומחלהשלבמקרה(כגון
מדרישות משרד החינוך.

האחראיםהגורמיםדעתשיקוללפילהתפתחותםובהתאםלגילםבהתאםיעשהבכיתותהילדיםשיבוץ.8.3
במעון ובהתייעצות עם גורמים מקצועיים, ובהתאם להנחיות משרד החינוך.

ובהתאםהמעוןצוותלהחלטתבהתאםהראשונים,בימיםהוריוע"יילווהלמערכתהמצטרףחדשילד.8.4
הבריאותמשרדלהנחיותבכפוףוהכלשנהבתחילתבמסגרתפעילותלנוהלבכפוףזאתוכלהסתגלותולאופן

במסגרת ההתמודדות עם התפרצות מחלה מדבקת.
הילדלצרכימתאימהברמהאותםומצאובוהניתןהטיפולואתהמעוןאתובדקוראוכימצהיריםההורים.8.5

והם מוותרים על כל טענה של אי התאמה.
הרך,הגילמנהלתידיעלוכןמקצועיצוותידיעלתצפיותנערכותבמעוןכילהםידועכימצהיריםההורים.8.6

על מנת להתאים ולטייב את המענה החינוכי הניתן לילדים. ההורים נותנים הסכמתם לעריכת התצפיות.
שלבמקרהלמעטמראש,שעות24הילדשלהיעדרותכלעלבמעוןלמובילהלהודיעמתחייביםההורים.8.7

מחלה פתאומית, ובמקרה כזה יש להודיע למובילה בהזדמנות הראשונה.
ההורים יעמדו בקשר ישיר עם הצוות החינוכי במעון בכל הנושאים השוטפים הנוגעים לטיפול בילד..8.8
לעת.מעתהחינוךמשרדידיעלהמפורסםהשירותים"ב"סלהכלוליםהשירותיםכלאתתספקהאגודה.8.9

בלוחהשירותיםבסללעייןניתןהחינוך.במשרדיוםמעונותאגףלהנחיותבהתאםתהאהשירותיםמסלחריגה
המודעות של המעון ובאתר האינטרנט של משרד החינוך.

יוםבמעונותפעוטותעלהגנהלשםמצלמותהתקנתחוקלהוראותבהתאםפועלתהאגודה–מצלמות.8.10
צפייהשוטף.באופןבמצלמותצפייהאיןכימובהרמצלמות.מותקנותהיוםובמעון,2018תשע"ט-לפעוטות,
אתלידיעתכםמביאיםאנויום.מעונותאגףאוישראלמשטרתמשפט,ביתשלבהוראהרקמותרתבמצלמות

אתהמצייןמייללשלוחעליו–המצלמותלהתקנתלהתנגדשמבקשהורההמצלמות.להתקנתלהתנגדזכותכם
אםרקכימובהרדבר.לעשותצריך–אינוהמצלמותלהתקנתמתנגדשאינוהורההרך.הגיללמנהלתהתנגדותו

המצלמות.יוסרוהמצלמות,להתקנתהתנגדוהיוםבמעוןהשוהיםהפעוטותמהורי70%לפחות

בריאות.9
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אחרמליקויאולמזוןרגישותאלרגיה,כלשהי,ממחלהסובלואינובריאהינוהילדכימצהיריםההורים.9.1
יודגשאליה.המצורפיםהרפואייםובאישוריםד'כנספחהמצ"בבריאות"הצהרתב"המפורטיםאלוזולתכלשהו

כי אין באמור כדי למנוע קבלת ילד הסובל הילד מאלרגיה או רגישות למזון או בעיה רפואית למעון.
הילד,שלהבריאותיבמצבושינויבכלהביתשלהמובילהאתמיידיבאופןלעדכןמתחייביםההורים.9.2

ולהביא אישורים רפואיים מתאימים.
מעקבחיסונים,בריאות,ביטוחלרבותבו,הרפואיהטיפולוכלהילדשלבריאותולשמירתהאחריות.9.3

התפתחותי, טיפולי שיניים, טיפול נפשי וכיוצ"ב מוטלת על ההורים בלבד ועל חשבונם.
באחריות ההורים לדאוג לניקיון ראשו של הילד מכינים..9.4
אין להביא ילד חולה למעון, כמפורט בהנחיות משרד הבריאות למסגרות חינוכיות כפי שיעודכנו מעת לעת..9.5

את ההנחיות ניתן לראות בקישור הבא:
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/mniaa_hoveret_9.8.pdf

בין היתר על ההורים להשאיר את הילד בבית במקרים הבאים:
הקאות ושלשולים במשך היום הקודם..9.5.1
דלקת עיניים לא מטופלת..9.5.2
הקודם.ביוםC380מעלחום.9.5.3
פריחה לא מזוהה..9.5.4
קושי בנשימה, כאשר צפוי שהילד יזדקק לאינהלציה..9.5.5
רופאבאישוראלאלמחרתביוםלמעוןיגיעלאהנ"להתסמיניםמןאחדעםהביתהשיישלחילד.9.5.6

המשפחה.
ההורה מתחייב להשאיר דרך תקשורת זמינה (טלפון סלולארי/רגיל בבית או בעבודה) במהלך שהות הילד.9.6

במעון.
אם הילד יחלה במהלך שהותו במעון, ייקראו ההורים לאוספו והם מתחייבים לעשות כן בדחיפות וללא כל.9.7

עיכוב.
אואמבולנסולהזמיןדעתושיקוללהפעילרשאיהחינוכיהצוותחירוםבמקריכיבזאתמסכימיםההורים.9.8
אםלילד,חירוםטיפולבמתןהכרוכותההוצאותכלמהם.אישורקבלתללאבילד,דחוףטיפוללשםאחרגורםכל

דרישתהעםמידהאמורותההוצאותכלאתישלמוההוריםההורים.עליחולובאמבולנס,פינוילרבותיינתן,
אירועכלעללהוריםידווחהחינוכיהצוותבהוצאה.אובטיפולהצורךבדברטענהללאהאגודה,שלהראשונה

חריג בסמוך ככל הניתן לקרות האירוע.
ההורים מצהירים כי ידוע להם שבמהלך שהות הילד במעון הוא עלול להידבק במחלות שונות והם.9.9

משחררים בזאת את האגודה מכל אחריות בעניין זה.

ביטוח.10
האגודהכןכמולתלמידים.אישיותתאונותבביטוחהילדאתלבטחתדאגהאגודהההסכם,תקופתבמשך.10.1

האגודההחינוך.משרדידיעלשנקבעוהביטוחלדרישותבהתאםהאגודה,אחריותלכיסוישלישיצדביטוחתערוך
לא תהיה אחראית מעבר לסכום הביטוח הנקוב בפוליסות.
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ולקבלהאגודהעםבתיאוםרצונם,פיעלהאגודה,ערכהאשרהביטוחבפוליסותלעייןרשאיםיהיוההורים.10.2
העתק ממנה.

בריאותביטוחחוקבמסגרתוביטוחםהחוליםבקופתחברותםבמסגרתהילדאתלבטחההוריםעל.10.3
ממלכתי.

לגרוםהעלוליםחפציםלמעוןמביאלאהילדכייוודאווכןערךיקריחפציםהילדבידיישאירולאההורים.10.4
נזק לילד ו/או לילדים אחרים.

שעת חירום לרבות מגפה או מחלה מתפרצת.11
בתקופה בה המעון יהיה סגור בהתאם להוראות הממשלה או פיקוד העורף בשל מצב חירום, מגפה או.11.1

אירוע אחר בשלו הורתה רשות מוסמכת על סגירת מעונות היום, לא יובא הילד למעון והוא יישאר בהחזקת הוריו.
בנוסף, יחולו הוראות אלה:

האגודה תערוך בדיקה של העלויות הקבועות של המערכת וההוצאות הקיימות בתקופה בה המעון סגור,.11.1.1
לרבות עלויות שנועדו למימון הפעילות בחופשות. ההורים מתחייבים לשאת בחלקם היחסי בעלויות אלה בהתאם

לבדיקת האגודה.
אם האגודה תקבל פיצוי ממוסדות המדינה עבור התקופה בה המעון היה סגור תבחן האגודה מתן החזר.11.1.2

להורים בהתאם לגובה הפיצוי שיתקבל ובהתחשב בהוצאות המיוחדות שהוציאה האגודה לקיום פעילות בתקופה
בה המעון היה סגור.

אם הנחיות הממשלה או הגוף המוסמך יאפשרו מתן חלק מהשירותים הקבועים בהסכם זה, יינתנו.11.1.3
שירותים אלה ויגבה תשלום בהתאם לשירותים הניתנים.

היה ויוכרז מצב מלחמה ו/או מצב חירום ו/או ארעה רעידת אדמה ו/או ארעה התפרצות מחלה מדבקת,.11.2
האגודה רשאית להחליט שלא לתת שירותים בהתאם להסכם זה לתקופה שתקבע, גם אם לא תהיה חובה לסגור

.11.1.1סעיףהוראותויחולוהמוסמכותהרשויותהנחיותלפיהחינוךמערכותאת
היה והאגודה תמשיך לתת את השירותים הנוספים, בתקופה בה יוכרז מצב מלחמה ו/או מצב חירום ו/או.11.3

תארע רעידת אדמה ו/או ארעה התפרצות מחלה מדבקת (כשאין הנחיה לסגור את מערכות החינוך), לא תהיה
הפחתה בגובה שכ"ל, גם אם החליטו ההורים שלא להביא את הילד למעון.

במידה והאגודה תחליט, עקב צרכים ביטחוניים או בהתאם להנחיות שתתקבלנה מהרשויות המוסמכות,.11.4
להפעיל שמירה במעון, ידרשו ההורים להשתתף בעלות השמירה בנוסף לתשלום שכ"ל החודשי. ההורים ישלמו

כן.לעשותבכתבשידרשומיוםיום14תוךהנוסףהסכוםאת

שונות.12
הסכם זה הינו ההסכם המלא והסופי והוא מבטל כל הסכם קודם בין הצדדים..12.1
כל שינוי, תוספת ו/או תיקון להסכם זה לא יהיה תקף אלא אם ייעשה בכתב ובחתימת הצדדים..12.2
זההסכםפיעלזכויותיועלכוויתוריחשבולאצד,שלהשתהותאובמועדמפעולההימנעותויתור,שום.12.3

ולא ימנעו ממנו לפעול או לתבוע את זכויותיו.
זההסכםבכותרתהנקובותהכתובותפיעללמשנהואחדמצדרשוםבדוארנשלחאשרדוארדברכל.12.4

ייחשב כאילו הגיעו ליעדו תוך ארבעה ימי עסקים מן המועד בו נשלח.
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ולראייה באו הצדדים על החתום:

____________________________________  _____________
אגודת חינוך נהלל-אגודה שיתופית בע"מההורים
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נספח א' - כתב הסכמה לשירותים נוספים 

), בהתאם לכללים להנחיות"המעון"והאגודה מפעילה מעון יום מוכר בעל סמל מעון (להלן::הואיל
ולהוראות להפעלת מעון יום ובהתאם לסל השירותים למעון יום בעל סמל;  

"הסכם השהייהאשר פרטיו לעיל, (להלן: "וההורים חתמו על הסכם שהייה במעון עבור בנם/בתם:והואיל
", בהתאמה); הילדו-"

גבוהים יותר מסל השירותים של משרדוהאגודה מעוניינת לקיים מערכת חינוך עם סטנדרטים:והואיל
החינוך, ולשם כך לספק את השירותים המפורטים בכתב הסכמה זה, בהתאם לנוהל חריגה מסל שירותים;

הנוספים המפורטים להלן;וברצון ההורים כי האגודה תקיים במעון את השירותים:והואיל
:אי לכך הותנה, הוסכם ונחתם בין הצדדים כדלקמן

הינו כמפורט בצו המחירים. קבלת שירותיםלהנחיות אגף מעונות יום, עלות סל שירותים בסיסיבהתאם.1
נוספים כמפורט להלן תהיה בכפוף להתחייבות ההורים לשאת בתשלום עבורם.

בכפוף להסכמת כל ההורים, במעון יסופקו השירותים הנוספים הבאים:.2
יום.מעונותאגףשלהחופשותלוחלעומתבשנהנוספיםימים10כ-יפתחהמעון2.1
יחס ילדים מטפלות:2.2

סמל.בעליוםבמעון1:6שליחסלעומתבנהלל1:4שליחסרימוןתינוקותבית2.2.1
סמל.בעליוםבמעון1:9שליחסלעומתבנהלל1:5שליחסתאנהצעירפעוטון2.2.2
סמל.בעליוםבמעון1:11שליחסלעומתבנהלל1:7שליחסוגפןשקדבוגרפעוטון2.2.3

מובהר כי במקרה של תקן חלקי, יתווסף כ"א רק לאחר שמספר הילדים מעבר לתקן יהיה לפחות מחצית
מהתקן.

חוג שבועי (תנועה/מוסיקה). 2.3
):4לסעיף(בהתאםתהיההכוללהחודשיהלימודשכרעלותלכן,.3

אחיד.יהיההבאהבשנההלימודשכר-₪ 3200-3500-פעימהלפישכררימון:תינוקותבית3.1
2,810₪תאנה:צעירפעוטון3.2
₪ 2,700ושקד:גפןבוגרפעוטון3.3

מובהר כי התשלומים המפורטים בנספח זה הם במונחי שנת הלימודים תשפ"ג וכי האגודה רשאית.4
עלההוריםחתימתלעיל.3בסעיףהמפורטמשכ"ל10%עדשלבגובהמחיריםעלייתעללהוריםלהודיע
.10%עדשלתוספתהכולללשכ"להסכמהמהווהזהנספח

המסגרתעל5%שלבשיעורלהנחהתזכהבנהלל,החינוךבמערכתויותרילדיםשניעםמשפחה.5
הזולה (כולל גני משרד החינוך והצהרונים).

התשלום ישולם במועדים ובאופן הקבועים בהסכם השהייה..6
כתב הסכמה זה יצורף כנספח להסכם השהייה ויהווה חלק בלתי נפרד ממנו..7
בחתימתם על כתב הסכמה זה, מצהירים ומסכימים ההורים, כי הם מעוניינים לקבל את השירותים.8

הנוספים המפורטים לעיל, במחירים הנקובים לעיל. 
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נספח ב' – טופס פרטי קשר והוצאת הילד מהמעון לשנת הלימודים תשפ"ג

שם הילד/ה _______________  ת.ז ____________________

שם האם/אב  ______________ ת.ז ____________________

כתובת של הבית  ______________________________  טלפון בבית  __________________

כתובת מקום העבודה  __________________________  טלפון בעבודה _________________

טלפון סלולארי  _________________ כתובת דוא"ל  _______________________________

שם האם/אב  ______________ ת.ז ____________________

כתובת של הבית  ______________________________  טלפון בבית  __________________

כתובת מקום העבודה  __________________________  טלפון בעבודה _________________

טלפון סלולארי  _________________ כתובת דוא"ל  _______________________________

*:מורשים נוספים להוצאת הילד מהמעון וכן אנשי קשר למקרה חירום

שם: _________________ קירבה: _______________ טלפון:__________________.1

שם: _________________ קירבה: _______________ טלפון:__________________.2

שם: _________________ קירבה: _______________ טלפון: _________________.3

ידוע לנו כי בהתאם להנחיות 'בטרם' המקובלות על ידי משרד החינוך, מורשה להוציא ילד*
מהמסגרתילדשבהוצאתהרבהלאחריותמודעיםאנושנים.12לושמלאומירקהחינוכיתמהמסגרת
יוציאו12לגילמתחתאדםכינבקשבובמצבהחינוכי/הניהוליהצוותאוהילדאתנעמידולאהחינוכית

מהמסגרת החינוכית (גם אם אנו ממתינים ברכב בחנייה).
בכל מקרה בו אנו מבקשים כי אדם אחר מהמפורטים לעיל יוציא את ילדנו מהמסגרת, אנו מחויבים*

להודיע על כך מראש לצוות החינוכי/הניהולי.

שם ההורים: ____________________     ____________________

חתימה:        ____________________     ____________________
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נספח ג' – כללי הרשמה

המערכת תפעל, כמיטב יכולתה, להחלת כללי העדיפות בהרשמה כמפורט להלן:
עדיפות לרישום למערכת החינוך הינה להורי הילדים שכתובתם המעודכנת במשרד הפנים במועד.1

ההרשמה היא נהלל.
בהיעדר חוזה שכירות /שוכרים / עובדי פנימייה יידרשו להציג חוזה שכירות בתוקף במעמד ההרשמה..2

עבודה לשנת תשפ"ד  ניתן יהיה להכניס את הילד למערכת רק על בסיס מקום פנוי. 

רישום ילד במועד ההרשמה אינו מבטיח מקום במערכת. במקרה של מספר נרשמים גבוה ממספר
המקומות במסגרת, יחולו הקריטריונים הבאים לקבלה למערכת:

הרשמה בתקופה המיועדת..1

ילדים ממשיכים במערכת..2

ילדים שלהם יש אחים במערכת..3

ילדים למשפחות חד-הוריות..4
ילדים לאימהות עובדות (על פי הגדרות התמ"ת)..5

לאחרלהוריםתימסר)0-3(גילאיהצעיריםבגניםהילדיםשיבוץועללמערכתקבלהעלרשמיתהודעה
. 2023יוניחודשבמהלךלהינתןוצפויההנתונים,כללואיסוףההרשמהתהליךהשלמת

המועצהלהחלטתנתונה)3-6(גילאיהמועצהבגניהילדיםשיבוץועללמערכתקבלהעלרשמיתהודעה
).2023(יוליהקיץבמהלךלהוריםנמסרתולרוב

בכל סתירה בין הוראות אלו להוראות הרשויות המוסמכות או הדין יפורשו הוראות אלו כך שיתאימו
להוראות הרשויות המוסמכות או הדין תוך עריכת השינויים המתחייבים בלבד.
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נספח ד' – הצהרת הורים על מצב בריאותו  של הילד
נהלל_________  היישוב:גןהמוסד:

אל: גננת הגן/מנהלת החינוך
_______________________________________:התלמיד/ההורימאת:

_______________
תאריך)(עברילידהתאריךת"זמס'משפחהשםפרטישם

)לועזי(לידה
אני מצהיר בזאת כי:

להשתתף בפעילות הנערכת בצהרון.לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/מבתי□

בפעילות הנדרשת בצהרון כדלקמן:יש לבני/לבתי מגבלה בריאותית המונעת השתתפות מלאה/חלקית□

פעילות גופנית-
טיולים-
אחרת:פעילות-

____________________________________________________________________
המגבלה:תיאור

____________________________________________________________________
מצ"ב אישור רפואי שניתן על ידי ______________ לתקופה של _______________

ממארתמחלהאפילפסיה,נעורים,סוכרתאסטמה,(כגוןכרוניתבריאותיתמגבלהלבני/לבתייש□
כמפורטוכד'),

להלן:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________

________________________

כמפורטאחריםלחומריםאולתרופותלמזון,רגישותו/אואלרגיהלבני/בתייש□
להלן:______________

________________________________________________________________________
____________

שללתקופה_________ידיעלשניתןמהותהאתומתארהבעיהעלהמעידרפואיאישורמצ"ב□
_____________

מס' הטלפון לפנייה בשעת מצוקה ________________□

ואופןהתרופהשםפרטלא/כן.קבוע:באופןתרופה/ותנוטל/תבני/בתי□
הטיפול:________________________

________________________________________________________________________
____________

פרטו:___________וכד'.טיפולערכתזריקות,ערכתמשאף,הזה:הרפואיבציודנעזר/תבני/בתי□
________________________________________________________________________

____________
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הילד/הבריאותלגבילשתףלישחשובנוסףמשהו□
_____________________________________________

שלהבריאותבמצבשיחולוקבועיםאוזמנייםהגבלהאושינויכלעללכםלהודיעמתחייב/תאני
בני/בתי.

במקרהלבני/לבתיהנדרשתהראשונההעזרהלגביהנחיהיקבלהצהרוןשצוותלוודאאחראי/תאני
חירום בשל מצבו/ה הבריאותי.

אני מאשר/ת מתן מידע רלוונטי לצוות החינוכי בכל הקשור למצב הבריאות של בני/בתי.

חתימתההורים:__________________שמות_________תאריך:
ההורים:___________________
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נספח ה' - אישור צילום תמונות

אנו הורי הילד/ה: ___________________________

מאשרים לצלם את הילד/ה במהלך שהותו בגן ולפרסם את תמונות הילד בקבוצת הוואטסאפ של הורי הגן,

בפרסומים של אגודת החינוך נהלל ולתלות אותן במבנה הגן.

תאריך _________________

חתימת ההורים  ______________________        _______________________

14


