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 הסכם רישום ילד למערכת החינוך שנת תשפ"ג

 2022הסכם שנערך ונחתם בחודש ינואר שנת 

 

 :כללי

  הרשמה למערכת הינה לילדים שכתובתם המופיעה במשרד הפנים הינה נהלל במהלך שנה"ל

תשפ"ג בלבד. שוכרים / עובדי פנימייה יידרשו להציג חוזה שכירות בתוקף במעמד ההרשמה. 

  לא ניתן יהיה להכניס את הילד למערכת.  שכירות / עבודה לשנת תשפ"גבהיעדר חוזה 

  רישום ילד בזמן אינו מבטיח מקום במערכת. במקרה של מספר נרשמים גבוה ממספר המקומות

 במסגרת, יחולו הקריטריונים הבאים לקבלה למערכת: 

 א. הרשמה בתקופה המיועדת.

 ב. ילדים ממשיכים במערכת.

 אחים במערכת. ג. ילדים שלהם יש

 הוריות.-ד. ילדים למשפחות חד

 ה. ילדים לאימהות עובדות )על פי הגדרות התמ"ת(.

  ( תמסר להורים 0-3הודעה רשמית על קבלה למערכת ועל שיבוץ הילדים בגנים הצעירים )גילאי

  .2022לאחר השלמת תהליך ההרשמה ואיסוף כלל הנתונים, וצפויה להינתן בחודש מאי 

 ( נתונה להחלטת 3-6על קבלה למערכת ועל שיבוץ הילדים בגני המועצה )גילאי  הודעה רשמית

 (.2022המועצה ולרוב נמסרת להורים במהלך הקיץ )יולי 

 

 :מועדי הפעלת המערכת וחריגים

 בספטמבר, ימי קליטה יתבצעו לפני תחילת שנה"ל  1 -מערכת החינוך בנהלל פועלת החל מ

 .30-31/8/22הרשמית בתאריכים 

 הרשמה 30/6/2023ההרשמה הינה עבור תקופת הלימודים בבית הספר, קרי עד  -רון שיבולת צה .

. הצהרון יפעל בכל ימות השבוע בכפוף לתנאי 2023לקייטנות הקיץ תבוצע במהלך חודש יוני 

  ילדים במסגרת. 15מינימום של 

 יפורים, החל מערב בנוסף לשבתות וחגי ישראל, המערכת סגורה בערב חג ראש השנה, ערב יום הכ

. כמו כן בסוף שחל בל"ג בעומרחג פסח למשך כל תקופת חול המועד, ויום כיף לצוות החינוך 

  אוגוסט המערכת תיסגר לימי הערכות והכנת הגנים לשנה החדשה.

  לוח החופשות המדויק יתפרסם בסמוך לתחילת שנה"ל והוא המחייב. ייתכנו שינויים נקודתיים

  החלטת הנהלת אגודת חינוך.במהלך השנה בהתאם ל

 

 :שעות הפעלת המערכת

 'יש להגיע מספר דקות לפני הסגירה(. 7:00-16:30ה' בין השעות  -ימים א( 

  7:00-13:00יום ו' וערבי חג בין השעות.  

 אין אפשרות להגיע לאחר שעת הסגירה. במקרים חריגים, יש להודיע טלפונית על איחור.
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 :ביטוח

הילדים בגנים בכל שעות הפעילות ולכל סוגי הפעילות בגן. המערכת מבטחת את 

  התשלום בגין הביטוח כלול במחיר.

 

 :ניהול

מערכת החינוך מנוהלת על ידי אגודת החינוך של מושב נהלל, באמצעות מנהלת המערכת והנהלת 

 החינוך המתווה את המדיניות בהתאם לסמכויות שהוקנו לה.  אגודת

 

 :תשלומים

י למסגרות, הינו בהתאם לסכום שייקבע ע"י אגודת החינוך בתקציב שהכנתו תסתיים התשלום החודש

  בסמוך לפתיחת שנה"ל. מחיר הגנים נכון לשנה"ל תשפ"ב הינם כדלקמן:

  ₪ 3000-3500 -בית תינוקות רימון: שכר לפי פעימה

                        ₪ 2,810:  פעוטון צעיר תאנה

               ₪ 2,700 :ושקד  פעוטון בוגר גפן

                                  ₪ 1,840בוקר + צהרון: ₪,  840 -גן אורן: בוקר כולל א. צהריים

     ₪ 1,840בוקר + צהרון: ₪,  840 –גן הדס: בוקר כולל א. צהריים 

     ₪ 1,840בוקר + צהרון גן תמר: ₪,  580 –בוקר גן תמר ללא א. צהריים 

  ₪ 250ימי שישי בלבד: ₪,  850ימים: כולל חמישי ₪3 ,  1,250ימים:  5 צהרון שיבולת:

 

המחירים נכונים לשנה"ל תשפ"ב. עדכון מחירים יתבצע בסמוך לפתיחת שנה"ל, לאחר אישור תקציב 

  מהמחיר הנקוב. 10%בכל מקרה עליית המחיר לא תעלה על תשפ"ג בהנהלת אגודת החינוך. 

  

ביצוע התשלום תשלומים לכל היותר )בהמחאות או בכרטיס אשראי(.  12 -עבור שנה"ל יועבר ב  התשלום

  .25/8/2022הראשון יבוצע לא יאוחר מיום 

 

 :מקדמה

  : תשולם מקדמה בסכום שכ"ל חודשי.בגן רימון / צהרון שיבולת

  ₪. 540תשולם מקדמה בסך  הדס ותמר: אורן,בגנים תאנה, שקד, גפן,

  תקוזז מתשלום חודש ספטמבר.המקדמה 

  .תשלום המקדמה הינו תנאי מחייב לצורך שמירת מקום במערכת

 

 :הנחות

  על הגנים הזולים. 5%משפחה עם שני ילדים ויותר במערכת, תזכה להנחה בשיעור של  

  1%תשלום מראש )בתשלום אחד( בגין כל שנה"ל יזכה את ההורים בהנחה בשיעור של.  
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 :ותקן צוותכמות הילדים 

 נמוכים  אנו מבקשים להביא לידיעתכם כי מחירי מעונות התמ"ת

ממחירי מערכת החינוך בנהלל. הפער נובע מהבדלי השירות אשר 

הבולטים ביניהם: תקני כוח אדם טובים יותר )יחס צוות לילדים(; חוגים; קייטרינג בליווי 

תזונאית מוסמכת; הדרכה חינוכית מקצועית; לוח חופשות הכולל עבודה בחופשות משרד החינוך 

 וץ.וביטוח צד ג' הכולל פעילויות ח

 

 :מצ"ב פירוט כמות מקסימלית של ילדים בכל גן ויחס צוות לילדים 

  1:4 יחס:  ילדים 12  לידה עד שנה:  –גן רימון 

  1:5 יחס:  ילדים 20 שנה עד שנתיים: –גן תאנה 

  1:7 יחס:  ילדים 20 שנתיים עד שלוש: –גן שקד וגפן 

 1:9    יחס:             ילדים  35              שלוש עד ארבע:  -גן אורן 

  1:9 יחס:  ילדים 35  ארבע עד חמש: -גן הדס 

  1:9 יחס:  ילדים 35  חמש עד שש: –גן תמר  

  1:15 יחס:  ילדים 30  א' עד ג': –שיבולת 

 

  על אף האמור, בסמכות הנהלת אגודת החינוך ומנהלת החינוך לסטות באופן זמני או קבוע

 מהאמור לפי שיקול דעת ובהתאם לנסיבות.

 

   

 :ביטול רישום / שינוי מועד ומסלול

 Education.nahalal@org.co.il  -למנהלת המערכת בדואר אלקטרוניכל שינוי / ביטול יש לבצע 

  Agudat.hinuch.nahalal@gmail.com -ובעותק לאגודת החינוך  

ביטול רישום ו/או הוצאה מהמסגרת במהלך שנת הלימודים, עלולים לגרום לגירעונות במערכת )שהינה 

ללא כוונת רווח(, בשל הכנת התקציב המבוסס על כמות ילדים נתונה לכל מסגרת. לפיכך ביטול / שינוי 

   יתאפשרו בתנאים הבאים:

  י שלפני תחילת שנה"ל יזכה בהחזר מלא של המקדמה.במא 31ביטול עד ליום 

 ביוני ועד תחילת שנה"ל יחייב במחצית המקדמה. 1 -ביטול החל מ 

  יחייב בתשלום חודש מלא )מהמועד בו הוצא ביטול או שינוי מועד כניסה לאחר תחילת שנה"ל

  .הילד מהמסגרת(

 ילדים בהתאם לרשימת  במידה וקיימת רשימת המתנה למסגרת בה מבוטל הרישום, יוכנסו

   ההמתנה.

  שינוי מסלול / ביטול בצהרון שיבולת יתאפשר עד ולא יאוחר מסוף חודש מרץ. במידה וצומצם

השירות, יחויב המסלול המורחב למשך חודש נוסף לאחר המועד האחרון. שינוי נוסף בין 

 מסלולים יתאפשר לאחר תקופה מינימלית של שלושה חודשים.
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 :)לרבות מגפה(שעת חירום 

בתקופה בה תהיה מערכת החינוך סגורה בהתאם להוראות ממשלה או פיקוד 

העורף בשל מצב חירום, מגפה או אירוע אחר בגינו הורתה רשות מוסמכת על 

סגירת הגנים, לא יובאו הילדים למסגרות ותשלומי שכר הלימוד יגבו באופן מלא. החזרים יבוצעו בהתאם 

 ינוך.להחלטת הנהלת אגודת הח

 

 :מחלות וחיסונים

 מערכת הגנים הפרטית בנהלל החליטה להצטרף למיזם "מחוסגן", אשר יבצע את הליווי  - מחוסגן

הרפואי למערכת. הארגון הינו ארגון התנדבותי, ששם לעצמו למטרה ליצור מסגרות חינוך פרטיות עם 

גון מעניק ליווי רפואי מודעות רפואית גבוהה יותר וכן להעלות את רמת ההתחסנות בגנים. האר

בעת הרישום המקוון למערכת כדלקמן. ההורים נותנים בזה הסכמתם לליווי מטעם מיזם "מחוסגן". 

 החינוך עליכם להוסיף העתק של פנקסי החיסונים.

  ,ההורים מתחייבים בזאת שלא להביא למערכת ילד/ה חולה הסובל/ת מחום, דלקת עיניים, שלשולים

או כל מחלה מידבקת אחרת, אלא לאחר הצגת אישור רפואי המאפשר לילד/ה מחלות ילדים, פריחה 

  לשהות במערכת בסמוך לילדים נוספים.

  הצוותים החינוכיים אינם מורשים לתת תרופות, מכל סוג שהוא, למעט לילדים חולים כרוניים

 באישור רופא.

 

למערכת החינוך בנהלל  אנו הח"מ מטה מאשרים בזאת את תנאי ההסכם ומבקשים לרשום את ילדנו

 לשנת תשפ"ג.

 ולראיה באנו על החתום:

 

 ________________________ חתימה: _____________________  שם ההורה:

 

 ________________________ חתימה: _____________________  שם ההורה:

 

נתגורר בנהלל שמורה  בנהלל. ידוע לנו כי במידה ולא נתגורר גאנו מצהירים כי במהלך שנה"ל תשפ"

  למערכת הזכות להוציא את ילדנו מהמערכת, לרבות במהלך שנה"ל.

 

 ________________________ חתימה: _____________________  שם ההורה:

 

 ________________________ חתימה: _____________________  שם ההורה:

 

 מטעם אגודת חינוך נהלל

 חתימה:_____________________________   שם:________________________________


