
הסכם גנים

2023ינוארבחודשבנהללונחתםשנערך

בין

57006542-5בע"משיתופיתנהלל-אגודהחינוךאגודת
1060000נהלל

)"האגודה(להלן: "
מצד אחד

לבין
החתומים בטופס המקוון

ההורים")(להלן יחד ולחוד: "
מצד שני

והאגודה מפעילה ומספקת שירותים נלווים לגן משרד החינוך בגילאי שלוש עד שש ובין היתר שירותיהואיל

;הגנים")" או "הגן"(להלן:צהרון, קייטנות ושירותים נוספים כמפורט בהסכם זה
וההורים מעוניינים לקבל את השירותים הנוספים שמציעה האגודה עבור בנם/בתםוהואיל

")הילד______________, ת.ז _______________, תאריך לידה ___________  (להלן: "
וההורים בדקו את הגן, הצהרון והקייטנה ומצאו אותם מתאימים לדרישותיהם;והואיל

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

והאגודה וההורים מעוניינים להתקשר בהתאם לתנאי הסכם זה;והואיל

לפיכך הוצהר הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

מבוא ונספחים.1
המבוא והנספחים ברישום המקוון מהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה.1.1
נספח א' - מסלולים ומחירים.1.2
נספח ב' - טופס פרטי אנשי קשר.1.3
נספח ג' - הצהרת בריאות.1.4
נספח ד' -  אישור צילום.1.5

מטרת ההסכם וכניסה לתוקף
שירותיםחובה.חינוךחוקמכוחהניתניםאלהעלנוספיםשירותיםהענקתלהסדירמטרתוזההסכם.1.6

").חינוךשירותינוספים אלה כרוכים בתשלום כמפורט בהסכם (להלן: "
המפורטיםלתנאיםבהתאםההוריםידיעלתשלוםוהסדרתרישוםהינוהנוספיםהשירותיםלמתןתנאי.1.7

בנספח א' להסכם ובכלל זה המספר המזערי הנדרש לפתיחת כל מסלול.
חתימת ההורים על הסכם זה מחייבת את ההורים לכל שנת הלימודים כמפורט בהסכם..1.8

רישום לילדי גני משרד החינוך:.2
עמקהאזוריתהמועצהמולתעשהלגניםההרשמהולפיכךהחינוךמשרדגניהינםהגניםכיבזאתמובהר.2.1

יזרעאל בהתאם לכללים הנהוגים במועצה.
ההתקשרות בהסכם זה היא לקבלת שירותי חינוך נוספים..2.2
דמיתשלוםונספחיו,זההסכםעלבחתימהמותניתזהלהסכםבהתאםנוספיםשירותיםלקבלתרישום.2.3

.1.3.2023ליוםעדהבנקבידיומאושרחתוםחשבוןלחיובהרשאהטופסוהחזרתמקדמה



כלעבור500₪בגובהמקדמה,ישלמוההורים–מקדמה.2.4
ליוםעדתשולםאשרההורים,בחרואותולמסלולבהתאםילד,

ביטולהלימודים.שנתשלספטמברחודשמתשלוםתקוזזהמקדמההלימודים.שנתתחילתשלפני,1.3.2023
המקדמה.שלמלאבהחזרההוריםאתיזכההלימודיםשנתתחילתשלפני31.05ליוםעדההוריםידיעלההסכם

גובהמחציתבהחזרההוריםאתיזכההלימודיםשנתתחילתשלפני15.08ליוםועד01.06מיוםההסכםביטול
ויחולוהמקדמהמלואבתשלוםההוריםאתיחייבהלימודיםשנתשלפני16.08מיוםההסכםביטולהמקדמה.

זה.להסכם7סעיףהוראות
החלטתפיועלהמערכתלשיקוליבהתאםתעשההשנהובמהלךהרישוםתוםלאחרזהלהסכםהצטרפות.2.5

האגודה.

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

התחייבות האגודה.4
ההורים,בחרואותולמסלולבהתאם',אבנספחהמפורטיםהשירותיםאתלילדלספקמתחייבתהאגודה.4.1

ובכפוף להסדרת התשלום בגין קבלת השירותים.

ימי הפעילות של מערכת החינוך.5
הרשמיתשנה"לתחילתלפנייתבצעוקליטהימיבספטמבר,1מ-החלפועלתבנהללהחינוךמערכת.5.1

בהתאם להחלטת הגננת ובשיתוף עם המערכת.
חגמערבהחלהכיפורים,יוםערבהשנה,ראשבערבישראל,וחגיבשבתותסגורהתהיההחינוךמערכת.5.2

פסח למשך כל תקופת חול המועד, יום כיף לצוות החינוך (בד"כ בלג בעומר) ובימי היערכות בסוף חודש אוגוסט.  
במהלךנקודתייםשינוייםייתכנוהמחייב.והואשנה"ללתחילתבסמוךיתפרסםהמדויקהחופשותלוח.5.3

השנה בהתאם להחלטת הנהלת האגודה. 
וכיוצ"ב)בחירות(ימיבמשקשבתוןבימיסגורהתהיההמערכתהחופשות,בלוחהמפורטיםלימיםבנוסף.5.4
דעתלשיקולבהתאםוכיוצ"במיםהפסקתממושכת,חשמלהפסקתכגוןחריגים,במקריםלהיסגרעשויהוכן

האגודה, מבלי שהדבר יחשב הפרת הסכם או יזכה את ההורים בהחזר.
אוצהרוןשלבמסגרתיעשוהחינוך,משרדשלהפעילותשעותשאינםובשעותבימיםבגןהפעילות.5.5

קייטנה.
הסתגלותלילדיםלאפשרמנתעליותר,קצרותלהיותעשויותהפעילותשעותהשנה,שלהראשוניםבימים.5.6

למסגרת החדשה.

אופן ביצוע התשלום.6
ההורים.בחרואותולמסלולבהתאםא',בנספחהקבועיםהתשלומיםאתלשלםמתחייביםההורים.6.1

התשלום יתבצע באמצעות הרשאה לחיוב חשבון.
רשאיתהאגודהוכיתשפ"גהלימודיםשנתבמחיריהםא'בנספחהמפורטיםהתשלומיםכימוסכם.6.2

א'נספחעלההוריםוחתימתא'בנספחמהתשלומים10%עדשלבגובהמחיריםעלייתעללהוריםלהודיע
במהלךעתבכללהתרחשעלולההמחיריםהעלאת.10%עדשלבתוספתהתשלומיםאתלשלםהסכמהמהווה

השנה, בה הנהלת האגודה מבינה כי זהו תנאי הכרחי להמשך עבודת המערכת.
(ניצנים בחופשות):בית הספר של החופש הגדול ותוכניות משרד החינוך בחופשות חנוכה ופסח.6.3



בהנחהנקבעוא'בנספחהקבועיםהמחיריםכיבזאתמובהר.6.3.1
בחופשותניצניםותוכניתהגדולהחופששלהספרביתתוכניתכי

חנוכה ופסח (להלן: "התוכניות") יפעלו בגן בשנת הלימודים הקרובה.
להפעלתהנדרשיםבתנאיםלעמודו/אוהתוכניותאתלהפעילמתחייבתאינההאגודהלעיל,האמוראףעל.6.3.2

התוכניות והדבר נתון לשיקול דעת האגודה בלבד.
היעדרותשלבמקרהגםלאגודהבמלואוישולםלעילהאמורהתשלוםכיבזאתיובהרספק,הסרלמען.6.4

הילד מכל סיבה שהיא, לרבות במקרים של מחלה או חופשה.
חשבון.לחיובהרשאהבאמצעותחודש,לכל2ב-יהיההתשלוםמועד.6.5
15ה-ליוםעדפירעונהאתלהסדירההורהיוכלהבנק,ידיעלתכובדלאחשבוןלחיובוההרשאהבמידה.6.6

לאותו החודש, מבלי שהדבר יחשב הפרת חוזה.
וריביתהצמדההפרשישבפיגורהסכוםיישאהלימודשכרע"חכלשהובתשלוםפיגורשלמקרהבכל.6.7

כלפיועלזההתקשרותהסכםפיעללאגודההעומדיםהסעדיםביתרלגרועמבליוזאתלחודש3%שלבשיעור
דין וחוק.

גבייתו,עםו/אובתשלוםהפיגורעםבקשרשהוצאוהאגודההוצאותבכלההוריםיחויבולעיל,לאמורנוסף.6.8
כולל (אך לא רק): עמלת ביטול הוראת קבע ו/או דחיית חיוב בהוראת קבע, שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות.

התשלומיםלענייןמכרעתראיהיהווזהלענייןהאגודהשלהנה"חספריכיבזאתמסכימיםההורים.6.9
ששולמו לאגודה וגובה החוב שלהם לאגודה (ככל שישנו).

זההסכםעלחותמיםוהםזההסכםעללחתוםמחויביםאינםשהםלהםידועכימצהירים,ההורים.6.10
במסגרתהחינוך,משרדידיעלמהניתןגבוהבסטנדרטשירותיםלקבלרצונםבשלוזאתהחופשימרצונם

רכישת שירותים נוספים ומיטיבים מרצון וכי לא תהיה להם כל טענה בקשר עם גובה התשלום.

ביטול ההרשמה ו/או יציאה זמנית מהמערכת.7
המפורטיםמהמקריםאחדבכלהמוחלטדעתהשיקוללפיסיוםלידיזההסכםלהביאזכאיתהאגודה.7.1

להלן:
התראהשקיבלולאחרימים7בתוךההפרהאתתקנוולאזההסכםלפיהתשלוםבתנאיעמדולאההורים.7.1.1

בכתב לעשות כן.
עללהשפיעכדיבושישמהותי,בענייןהילד,עלנכוניםלאפרטיםהחינוכיתלמסגרתמסרוההורים.7.1.2

ההתקשרות בהסכם זה.
מיוםימים7תוךההפרהאתתיקנוולאזה,בהסכםמהתחייבויותיהםיותראואחתאחרמילאולאההורים.7.1.3

שנדרשו לעשות כן.
התנהגותית,אופיזיתנפשית,בריאותית,מבחינההחינוכיתבמסגרתלשהותמתאיםכבלתינמצאהילד.7.1.4

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

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

:ביטול ההסכם בשל ירידה במספר הילדים הצורכים את השירותים.7.2
ממספריותר,אואחדבילדשהיא,סיבהמכלזה,הסכםלפיהניתןמסויםשירותהצורכיםהילדיםמספרפחת

א'בנספחכמפורטהמחיריםעדכוןעללהוריםלהודיעהאגודהרשאית,31.08ביוםלשירותרשומיםשהיוהילדים
יחשבשהדברמבלידעתה,שיקוללפיכולו,ההסכםביטולעלאוהמסויםהשירותמתןהפסקתעללחילופין,או

יום.30שלמראשבהודעההסכם,הפרת



ללאמנוהלתהחינוךשמערכתלהםידועכימצהיריםההורים.7.3
מתחייביםכןעלזאת.משקפתהחינוךשירותיועלותרווחכוונות

לעיל,האמוראףועלבמידהההסכם.תקופתכללמשךהנוספיםהשירותיםאתויצרוךבגןישהההילדכיההורים
עללהודיעעליהםזה,בהסכםכמפורטהחינוךשירותיאתלקבליפסיקאוהגןאתיעזובילדםכיההוריםהחליטו

הבאות:ההוראותויחולוימים)30(מראשחודשלאגודהכך
אתלצרוךהפסיקאובגןשהייתואתהפסיקוהילד01.03ליוםעדההסכםסיוםעלההוריםהודיעו.7.3.1

הילד.עזיבתלאחרנוסףחודשועודהודיעובוהחודשעלהוריםיחויבו01.04ליוםעדהנוספיםהשירותים
יוםלאחרהנוספיםהשירותיםאתצרךו/אוהילדיםבגןשהההילדאו01.03יוםלאחרההוריםהודיעו.7.3.2

ההסכם.תקופתתוםעדבתשלוםההוריםיחויבו,01.04
התנאיםהרך.הגילממערכתמוחלטתיציאהשלבמקרההינם7.3סעיףלפיהסיוםתנאיכיבזאתמובהר.7.4

שנתבאותהבשנית,הילדאתלרשוםמבקשיםוההוריםבוטלוההסכםבמידהא'.בנספחמפורטיםמסלוללשינוי
שלבמקרהכימובהרתנאים.ובאילוהבקשהאתלאשרהאםתקבעאשרבאגודהלדיוןהענייןיובאלימודים,
זה.הסכםתקופתכלעבורמלאבתשלוםההוריםיחויבויום,30מ-קצרהלתקופההיעדרות

הבאת הילדים ואיסופם.8
בהתאםמטעמם,מורשהאוההוריםידיעלהחינוך,משרדלכלליבהתאםתהיהואיסופולגןהילדהבאת.8.1

לכיתהאולחניהלאגםליווי,ללאמהגןלצאתיוכללאילדכימובהר".אישיים"פרטים-ב'בנספחלפרטים
אחרת במערכת.

הוריולידיהילדמסירתממועדוכןהעובדותמצוותאחתידיעלוקבלתולגןהגעתועדהילדעלהאחריות.8.2
מכלפטורהתהיהוהאגודהבלבדההוריםעלתחול–בגןהעובדותמצוותאחתידיעלמטעמםלמורשהאו

אחריות.
אותובמסלולהפעילותלשעותבהתאםהגן,סגירתלשעתעדילדםאתלקחתלהקפידמתחייביםההורים.8.3

בחרו ההורים בנספח א'.
בכל מקרה של איחור יש להודיע לגננת בטלפון בהקדם האפשרי..8.4

נהלים והתחייבויות ההורים.9
הגישהבגן,החייםאורחותלהםוהוסברוהמוצעיםהנוספיםהשירותיםאתבחנוכימצהיריםהורים.9.1

החינוכית ואופי המקום והם מצאו אותם מתאימים לילדם והם מוותרים על כל טענה של אי התאמה.
(להלן:הגןצוותהרכבלרבותוכיו"ב,ניהוליותפדגוגיות,שהחלטותלהםידועכימצהיריםההורים.9.2

לכיתותהילדיםושיבוץבביתהילדיםמספרצהרים,מנוחתבגן,הפעילותתוכןהצוות,מןמיהחלפתו/או"הצוות")
לעתמעתשישתנוויכולבו,הרלוונטייםהמקצועייםוהגורמיםהאגודהשלהבלעדידעתובשיקוליהיוהשונותהגן
ובאחריותו).החינוךמשרדידיעלהמועסקתהגננתעלחלאינוהאמורכי(מובהרהלימודיםשנתבמהלךגם

צוות,איששלחופשהאומחלהשלבמקרה(כגוןחסרבהרכבלעבודעשוייםהבתיםלעתמעתכימוסכם
שביתות, בידוד וכיוצ"ב) ובלבד שמספר אנשי הצוות לא יפחת מדרישות משרד החינוך.

מנהלתידיעלוכןמקצועיצוותידיעלתצפיותנערכותהחינוכיתבמערכתכילהםידועכימצהיריםההורים.9.3
לעריכתהסכמתםנותניםההוריםלילדים.הניתןהחינוכיהמענהאתולטייבלהתאיםמנתעלהרך,הגיל

התצפיות.
הנוספיםהשירותיםאתלקבלרצונםבשלהחופשימרצונםזההסכםעלחותמיםהםכימצהירים,ההורים.9.4

המוצעים בו.
בימיםהילדעםישההמהםאחדהחינוכי,הצוותלהנחיותובהתאםהצורךשבמידתמתחייביםההורים.9.5

הראשוןבשבועכיההוריםעלמוסכםכן,כמולמערכת.והסתגלותוקליטתועללהקלמנתעלהגןשלהראשונים



אוההוריםאחדאתלהזעיקיהיהניתןבמערכתהילדשהותשל
לאפשרמנתעלהיוםבאמצעהילדאתלקחתמטעמםאחרמורשה

לילד השתלבות הדרגתית ומיטיבה בגן.
החלפה,בגדיכגון:החינוכי,הצוותלהנחיותבהתאםלילדהנדרשהציודאתלגןיביאוההורים–ציוד.9.6

בקבוק מים אישי, מגפיים, מגבונים, שמיכה, מצעים וכיוצ"ב.
מחלהשלבמקרהלמעטמראש,שעות24הילדשלהיעדרותכלעלהגןלצוותלהודיעמתחייביםההורים.9.7

פתאומית, ובמקרה כזה יש להודיע לגננת בהזדמנות הראשונה.

בריאות.10
אחרמליקויאולמזוןרגישותאלרגיה,כלשהי,ממחלהסובלואינובריאהינוהילדכימצהיריםההורים.10.1

ובאישורים הרפואיים המצורפים אליה.ג'זולת אלו המפורטים בהצהרת בריאות המצ"ב כנספחכלשהו
רפואייםאישוריםולהביאהילד,שלהבריאותיבמצבושינויבכלהגננתאתלעדכןמתחייביםההורים.10.2

מתאימים.
לעת.מעתשיעודכנוכפיחינוכיותלמסגרותהבריאותמשרדבהנחיותכמפורטלגן,חולהילדלהביאאין.10.3

את ההנחיות ניתן לראות בקישור הבא:
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בין היתר על ההורים להשאיר את הילד בבית במקרים הבאים:

הקאות ושלשולים במשך היום הקודם..10.3.1
דלקת עיניים לא מטופלת..10.3.2
הקודם.ביוםC380מעלחום.10.3.3
פריחה לא מזוהה..10.3.4
קושי בנשימה, כאשר צפוי שהילד יזדקק לאינהלציה..10.3.5
ילד שיישלח הביתה עם אחד מן התסמינים הנ"ל לא יגיע לגן ביום למחרת אלא באישור רופא.10.3.6

המשפחה.
הילדשהותבמהלךבעבודה)אובביתסלולארי/רגיל(טלפוןזמינהתקשורתדרךלהשאירמתחייבההורה.10.4
בגן.

כלוללאבדחיפותכןלעשותמתחייביםוהםלאוספוההוריםייקראובגן,שהותובמהלךיחלההילדאם.10.5
עיכוב.
אואמבולנסולהזמיןדעתושיקוללהפעילרשאיהחינוכיהצוותחירוםבמקריכיבזאתמסכימיםההורים.10.6

אםלילד,חירוםטיפולבמתןהכרוכותההוצאותכלמהם.אישורקבלתללאבילד,דחוףטיפוללשםאחרגורםכל
דרישתהעםמידהאמורותההוצאותכלאתישלמוההוריםההורים.עליחולובאמבולנס,פינוילרבותיינתן,

אירועכלעללהוריםידווחהחינוכיהצוותבהוצאה.אובטיפולהצורךבדברטענהללאהאגודה,שלהראשונה
חריג בסמוך ככל הניתן לקרות האירוע.

משחרריםוהםשונותבמחלותלהידבקעלולהואבגןהילדשהותשבמהלךלהםידועכימצהיריםההורים.10.7
בזאת את האגודה מכל אחריות בעניין זה.

שעת חירום לרבות מגפה או מחלה מתפרצת.11
אירועאומגפהחירום,מצבבשלהעורףפיקודאוהממשלהלהוראותבהתאםסגוריהיההגןבהבתקופה.11.1
יחולובנוסף,הוריו.בהחזקתיישארוהואלגןהילדיובאלאהגנים,סגירתעלמוסמכתרשותהורתהבשלואחר

הוראות אלה:
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המערכתשלהקבועותהעלויותשלבדיקהתערוךהאגודה.11.1.1
שנועדועלויותלרבותסגור,הגןבהבתקופההקיימותוההוצאות

למימון הפעילות בחופשות. ההורים מתחייבים לשאת בחלקם היחסי בעלויות אלה בהתאם לבדיקת האגודה.
החזרמתןהאגודהתבחןסגורהיההגןבההתקופהעבורהמדינהממוסדותפיצויתקבלהאגודהבאם.11.1.2
בתקופהפעילותלקיוםהאגודהשהוציאההמיוחדותבהוצאותובהתחשבשיתקבלהפיצוילגובהבהתאםלהורים

בה הגן היה סגור.
יינתנוזה,בהסכםהקבועיםמהשירותיםחלקמתןיאפשרוהמוסמךהגוףאוהממשלההנחיותבאם.11.1.3

שירותים אלה ויגבה תשלום בהתאם לשירותים הניתנים.
מדבקת,מחלההתפרצותארעהו/אואדמהרעידתארעהו/אוחירוםמצבו/אומלחמהמצבויוכרזהיה.11.2

לסגורחובהתהיהלאאםגםשתקבע,לתקופהזהלהסכםבהתאםשירותיםלתתשלאלהחליטרשאיתהאגודה
.11.1.1סעיףהוראותויחולוהמוסמכותהרשויותהנחיותלפיהחינוךמערכותאת

ו/אוחירוםמצבו/אומלחמהמצביוכרזבהבתקופההנוספים,השירותיםאתלתתתמשיךוהאגודההיה.11.3
תהיהלאהחינוך),מערכותאתלסגורהנחיה(כשאיןמדבקתמחלההתפרצותארעהו/אואדמהרעידתתארע

הפחתה בגובה שכ"ל, גם אם החליטו ההורים שלא להביא את הילד לגן.
המוסמכות,מהרשויותשתתקבלנהלהנחיותבהתאםאוביטחונייםצרכיםעקבתחליט,והאגודהבמידה.11.4

אתישלמוההוריםהחודשי.שכ"ללתשלוםבנוסףהשמירהבעלותלהשתתףההוריםידרשובגן,שמירהלהפעיל
כן.לעשותבכתבשידרשומיוםיום14תוךהנוסףהסכום

ביטוח.12
תהיהלאהאגודההאגודה.דעתלשיקולבהתאםהאגודה,אחריותלכיסויג'צדביטוחעורכתהאגודה.12.1

אחראית מעבר לסכום הביטוח הנקוב בפוליסה.
ההורים יהיו רשאים לעיין בפוליסת הביטוח אשר ערכה האגודה ולקבל העתק ממנה..12.2
חפציםלגןמביאלאהילדכייוודאווכןערךיקריחפציםהילדבידיישאירושלאמתחייביםההורים.12.3

העלולים לגרום נזק לילד ו/או לילדים אחרים.

שונות.13
הסכם זה הינו ההסכם המלא והסופי והוא מבטל כל הסכם קודם בין הצדדים..13.1
כל שינוי, תוספת ו/או תיקון להסכם זה לא יהיה תקף אלא אם ייעשה בכתב ובחתימת הצדדים..13.2
זההסכםפיעלזכויותיועלכוויתוריחשבולאצד,שלהשתהותאובמועדמפעולההימנעותויתור,שום.13.3

ולא ימנעו ממנו לפעול או לתבוע את זכויותיו.
זההסכםבכותרתהנקובותהכתובותפיעללמשנהואחדמצדרשוםבדוארנשלחאשרדוארדברכל.13.4

ייחשב כאילו הגיעו ליעדו תוך ארבעה ימי עסקים מן המועד בו נשלח.

ולראייה באו הצדדים על החתום:

____________________________________  _____________
אגודת חינוך נהלל-אגודה שיתופית בע"מההורים



נספח א' - מסלולים ומחירים

להורים שלום,

משרדידיעלהניתניםלשירותיםמעברשהםשוניםשירותיםלמתןמשמשיםההוריםתשלומיכידוע,.1
החינוך והמועצה האזורית במסגרת גן חינוך חובה.

אישיותתאונותביטוחבגיןתשלוםרקלשלםמחויבחובהגןשמעניקבלבדהבסיסיהשירותבקבלתשמעונייןמי.2
לתלמידים.

השירותבקבלתהמעונייןהורהמרצון,שירותיםרכישתבמסגרתרשות,שירותיהםבגןהניתניםהשירותיםשארכל.3
בקשתואתבחתימתוולאשרלהלןכמפורטבגנים,השוהיםלילדיםהשירותמתןבגיןהאגודהבהוצאותלהשתתףצריך

לקבלת השירותים הנוספים.
הורה שיבחר שלא לשלם עבור שירות מסוים, ילדו לא יהיה זכאי לקבל את השירות..4
מנתעלמוצעיםאלושירותיםוכיהנוספיםהשירותיםאתלצורךמחויביםאינםשהםלהםידועכימצהיריםההורים.5

לאפשר לילדיהם חינוך בסטנדרט גבוה יותר.
זה.בנספחכמפורטוהכלבוקרומסלולמלאמסלולמסלולים:2גןבכליהיוהשנה.6
:מעבר בין מסלולים יתאפשר בהתאם להוראות הבאות.7

ניתן לשנות מסלול עד סוף חודש מרץ של שנת הלימודים..7.1
תשלומים במעבר בין מסלולים:.7.2

צריכתתחילתממועדהמלאהמסלולעלותאתההוריםישלמומלא:למסלולבוקרממסלולבמעבר.7.2.1
השירותים על ידי הילד.

נוסףאחדחודשבמשךהמלאהמסלולעלותאתההוריםישלמובוקר:למסלולמלאממסלולבמעבר.7.2.2
לאחר המעבר למסלול בוקר.

מראש.יום30לפחותהחינוך,למנהלתבכתב,תעשהמסלוליםביןמעברעלהודעה.7.3
מובהר כי אין אפשרות לשנות את תנאי המסלולים השונים או להירשם למסלול באופן חלקי..8
הזולה. המסגרתעל5%שלבשיעורלהנחהתזכהבנהלל,החינוךבמערכתויותרילדיםשניעםמשפחה.9

התשלום החודשי ישולם במועדים ובאופן הקבועים בהסכם העיקרי..10

:להלן פירוט המסלולים המוצעים על ידי האגודה

מסלול מלא.1
שעות פעילות:.1.1

.07:00-16:30א'-ה'ימים.1.1.1
.07:00-13:00ו'יום.1.1.2

ימי פעילות בהתאם ללוח החופשות שיקבע על ידי האגודה וכמפורט בהסכם..1.2
:השירותים הניתנים.1.3

ארוחת בוקר..1.3.1
ארוחת צהרים..1.3.2
לאחררקכ"איתווסףחלקי,תקןשלבמקרהכימובהר,1:9שלילדיםיחס-מורחבחינוכיצוות.1.3.3

.5לפחותיהיהלתקןמעברהילדיםשמספר
חוג שבועי..1.3.4
.7:00-7:30השעותביןא'-ה'בימיםהגןפתיחת.1.3.5
.14:00-16:30השעותביןא'-ה'בימיםצהרון:.1.3.6
השתתפות הילד בקייטנות בהתאם למועדים הקבועים בלוח החופשות..1.3.7



נכוןהואזהתשלוםכימובהרבחודש.1,840₪:העלות.1.4
עלייתעללהוריםלהודיערשאיתהאגודהוכיתשפ"גהלימודיםלשנת

מהווההמלאלמסלוללהירשםבקשתםעלההוריםחתימתזה.מסכום10%עדשלבגובהמחירים
.10%עדשלתוספתהכולללתשלוםהסכמה

ילדים,פחותירשמואםגן.לכלילדים9לפחותשלברישוםמותנהזהמסלולנוספים:תנאים.1.5
תהיהשהוא,מועדבכלמלאצהרוןלמסלולהרשומיםהילדיםמספרפחתהגנים.לשניאחדצהרוןיפתח

להוריםתודיעהאגודהיותר.גבוהבתשלוםקיומוהמשךאתלהתנותאוזהמסלוללבטלהאגודהרשאית
יום.14בתוךלתוקףיכנסווהשינוייםבכתב

מסלול בוקר.2
שעות פעילות:.2.1

.7:30-14:00א'-ה'ימים.2.1.1
.7:30-12:45ו'יום.2.1.2

ימי פעילות בימים בהם פועל גן משרד החינוך..2.2
:השירותים הניתנים.2.3

ארוחת בוקר..2.3.1
לאחררקכ"איתווסףחלקי,תקןשלבמקרהכימובהר,1:9שלילדיםיחס-מורחבחינוכיצוות.2.3.2

.5לפחותיהיהלתקןמעברהילדיםשמספר
חוג שבועי..2.3.3
בגן אורן ובגן הדס תינתן גם ארוחת צהרים..2.3.4

:העלות.2.4
בחודש.840₪הדסוגןאורןבגן.2.4.1
בחודש.580₪תמרבגן.2.4.2
להודיערשאיתהאגודהוכיתשפ"גהלימודיםלשנתנכוניםלעילהמפורטיםהתשלומיםכימובהר.2.4.3

להירשםבקשתםעלההוריםחתימתאלו.מסכומים10%עדשלבגובהמחיריםעלייתעללהורים
.10%עדשלתוספתהכולללתשלוםהסכמהמהווהבוקרלמסלול

בכלצוות,תקןשינויהמחייבהמסלולים,לאחדהרשומיםהילדיםמספרפחתנוספים:תנאים.2.5
יותר.גבוהבתשלוםקיומוהמשךאתלהתנותאוזהמסלוללבטלהאגודהרשאיתתהיהשהוא,מועד

יום.14בתוךלתוקףיכנסווהשינוייםבכתבלהוריםתודיעהאגודה

______________________

שם וחתימה

______________________

שם וחתימה



נספח ב' – טופס פרטי קשר והוצאת הילד מהגן לשנת הלימודים
תשפ"ג

שם הילד/ה _______________  ת.ז ___________________

ת.ז ____________________שם האם/אב  _____________

כתובת של הבית  ____________________________ טלפון  בבית  _______________

כתובת מקום העבודה  ________________________  טלפון  בעבודה  _____________

טלפון סלולארי  _________________  כתובת דוא"ל  __________________________

ת.ז  __________________________שם האב/אם  ________________________

כתובת של הבית  __________________________  טלפון בבית  _________________

כתובת מקום העבודה  ______________________  טלפון בעבודה  _______________

טלפון סלולארי __________________  כתובת מייל  __________________________

מורשים נוספים להוצאת הילד מהגן 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 מהמסגרת*

ולאהחינוכיתמהמסגרתילדשבהוצאתהרבהלאחריותמודעיםאנושנים.12לושמלאומירקהחינוכית
החינוכיתמהמסגרתיוציאו12לגילמתחתאדםכינבקשבובמצבהחינוכי/הניהוליהצוותאוהילדאתנעמיד

(גם אם אנו ממתינים ברכב בחנייה).
להודיעמחויביםאנומהמסגרת,ילדנואתיוציאלעילמהמפורטיםאחראדםכימבקשיםאנובומקרהבכל*

על כך מראש לצוות החינוכי/הניהולי.

שם ההורים: ____________________     ____________________

חתימה:        ____________________     ____________________



נספח ג' – הצהרת הורים על מצב בריאותו  של הילד

נהלל_________  היישוב:גןהמוסד:
אל: גננת הגן/מנהלת החינוך

מאת: הורי התלמיד/ה

_______________    ________________      ___________     __________   ________
(לועזי)תאריך לידהעברי)שם פרטי      שם משפחה             מס' ת"ז              תאריך 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 _______________

סוכרת נעורים, אפילפסיה, מחלה ממארת וכד'),יש לבני/לבתי מגבלה בריאותית כרונית (כגון אסטמה,□
כמפורט להלן:

______________________________________________________________________________
____

______________________________________________________________________________
________

להלן:______________כמפורטאחריםלחומריםאולתרופותלמזון,רגישותו/אואלרגיהלבני/בתייש□
______________________________________________________________________________

________

שללתקופה_________ידיעלשניתןמהותהאתומתארהבעיהעלהמעידרפואיאישורמצ"ב□
_____________

מס' הטלפון לפנייה בשעת מצוקה ________________□

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

______________________________________________________________________________
________

פרטו:__________וכד'.טיפולערכתזריקות,ערכתמשאף,הזה:הרפואיבציודנעזר/תבני/בתי□
______________________________________________________________________________

________

הילד/הבריאותלגבילשתףלישחשובנוסףמשהו□
________________________________________________

אני מתחייב/ת להודיע לכם על כל שינוי או הגבלה זמניים או קבועים שיחולו במצב הבריאות של בני/בתי.



העזרהלגביהנחיהיקבלהצהרוןשצוותלוודאאחראי/תאני
הראשונה הנדרשת לבני/לבתי במקרה חירום בשל מצבו/ה הבריאותי.

למצבהקשורבכלהחינוכילצוותרלוונטימידעמתןמאשר/תאני
הבריאות של בני/בתי.

תאריך: _________  שמות ההורים:__________________  חתימת ההורים:___________________



נספח ד' - 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  ______________________        _______________________


