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 הותנה והסכם בין הצדדים כדלהלן:

 

 מועדי פעילות המעון: .א

 "הכלכלהמשרד  יימי ושעות הפעילות במעון נקבעים ע. 

 רשאי לשנות מפעם לפעם את המועדים שנקבעו. הכלכלהמשרד       

 7:00-16:00ה בין השעות: -הילד ישהה במעון בימים א  

 .7:00-13:00בימי ששי וערבי חגים בין השעות:        

רוחת א לא תינתן)לאחר מכן  8:30יש להביא את הילד לא יאוחר מהשעה        

 בוקר(.
 

  :הנהלים במעון .ב
  

כל עבור  ₪ 2איחור בהוצאת הילד בסוף היום יחייב את ההורים בתשלום של  .1

 דקה.

 על ההורים לשלם במזומן למטפלת שנשארה עם הילד.

 למגזר החרדי. הכלכלהלוח החופשות במעון יהיו בהתאם להוראות משרד  .2

ימים ויותר, לא יוכל לחזור למעון אלא  3ילד הנעדר מהמעון עקב מחלה במשך  .3

 אם יציג אישור רפואי שהוא בריא ויכול לבקר במעון.

אין להביא למעון ילד אשר לא חש בטוב מכל סיבה שהיא, )כולל ילד עם דלקת  .4

 שלשול וכדו'( ,םוח עיניים,

 ו, ועלילקחתוהורים לבוא אחד הקרא במידה והילד לא חש בטוב בהיותו במעון, י .5

 לילד אקמול במינון ______. והמטפלת תהא רשאית לתת מידלבא ולהוציאו 

 עם ההורים. תובהתייעצו

 הילדים יקבלו במעון ארוחת בוקר, ארוחה חמה בצהרים וארוחת ארבע.. 6

סדינים ושמיכה )לפי  2על ההורים להביא: טיטולים, מגבונים, בקבוק ומוצץ,  .7

 העונה( וכן לדאוג שיהיה ביגוד מלא נקי להחלפה.

יש לידע את מנהלת המעון על רגישות למזון, אלרגיות אם ישנם במקרה ולא  .8

 נכתב הדבר בהסכם אין הנהלת המעון אחראית לכך.

 _______________________הרגלים מיוחדים ודברים נחוצים ____ .9
 

 שיבוץ ילדים וצוות בכיתות .ג

 תשיבוץ הילדים בכיתות ייעשה על פי גילם והתפתחותם לפי שיקול דעתם המקצועי 

 החינוכית. המדריכהעם  תשל הצוות המקצועי במעון ובהתייעצו
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  פיצול כיתות,  \ידי צירוףהנהלת המעון רשאית לערוך שינויים במהלך השנה על

העברת ילד מכיתה לכיתה בהתאם למספרי הילדים במעון ושיקולים אחרים, והדבר לא 

 ייחשב כהפרת חוזה מצד המעון. הודעה על כך תימסר להורים מראש.

 

 :הסדרים כספיים .ד

 .₪ 133בזמן הרישום בסך  הדמי רישום יגב .1

 במעון נקבע ע"י משרד הכלכלה.הלימוד שכר תשלום   .2

ידוע לנו כי ללא צירוף: א. צילום ת.ז. אב ואם כולל ספח בו רשומים הילדים. ב. תלושי  א. .3

שכר אב ואם. ג. ו/או כל מסמך נוסף הנדרש ע"י משרד הכלכלה כפי שנתבקש 

להמציא ע"י המנהלת לא נוכל לקבל דרוג להשתתפות בשכ"ל ע"י משרד הכלכלה 

 של משרד הכלכלה. ר הלימודשכע"פ טבלת  12ומתחייבים לשלם שכ"ל בדרגה 

אנו מתחייבים לשלם שכ"ל לפי הדירוג שייקבע לנו ע"י משרד הכלכלה וזאת החל  ב.

מתאריך קליטת הילד במעון. במידה ולא תהיה דרגה ע"י משרד הכלכלה נשלם שכ"ל 

 או כל סכום שהנהלת המעון תדרוש. 12בדרגה 

על אף האמור לעיל, ידוע לנו כי יתכן והנהלת המעון מתוך התחשבות הציבור, תקבע  ג.

מדי פעם דרגות זמניות ע"פ הנתונים המוצגים בפניה ואף תגבה תשלום חלקי לפי 

דרגות אלו. אך עד לקביעה סופית של משרד הכלכלה, אנו ההורים מתחייבים 

ו בגין קביעת הדרגה בכל סכום התחייבות בלתי חוזרת לשלם כל סכום שיידרש מאיתנ

 שיקבע בהמשך.

 שכר למוד עבור חודש אוגוסט שווה לשכר לימוד של שאר חודשי השנה. ד.

 לחודש. 10שכר הלימוד יגבה בהוראת קבע דרך הבנק בכל  .4

 .₪ 60, בגין כל ביטול חוזר סך ₪ 30עבור הוראת קבע שלא כובדה נשלם עמלה בסך  .5

לכל יום, בהתאם לעלות שכר  20% -ד יזוכה הילד בלמחלתו של היל 15)החל מיום ה  .6

 .הלימוד שלו ובכפוף לאישורים רפואיים(

 . 1.9.14עד לתאריך  ₪ 589על ההורים לשלם מקדמה בסך  .7

 תשלומים חודשיים נוספים: .8

 בהתאם להוראות משרד הכלכלה ילדי המעון מבוטחים בביטוח תאונות אישיות,

 .1/6 -וב 1/12-ב דו שנתי,עבור הביטוח הינו תשלום ה

הזקוקים לטיפולים פרא רפואיים, על ההורים מוטלת האחריות להסדיר לדים י .9

  ת קופ"ח.יובויהתחי

 

 

 
 

 ביטוח .ה
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 .ההנהלה לא תהיה אחראית, לאירוע כלשהו שיארע לילד מחוץ לכותלי המעון 

 הינה  –או רכוש, לרבות עגלות ילדים מעילים וכד' בשטח המעון \הנחת ציוד ו

באחריותם המלאה והבלעדית של ההורים. ההורים משחררים את ההנהלה מכל אחריות 

 או נזק שייגרם לציוד כאמור.\לאובדן ו

 .ההורים מתחייבים לדאוג לסימון מזהה של כל הציוד עמו מגיע הילד למעון 

 טיפול בילד חולה: .ו

 .ילד שחלה במהלך שהייתו במעון, יבודד משאר הילדים 

 ל ליצור קשר מיידי עם אחד ההורים, כדי להודיע לו שהילד חלה. המנהלת תשתד

ההורים מתחייבים להגיע בעצמם או לשלוח מישהו מטעמם כדי להוציא את הילד מהמעון 

 בסמוך ככל האפשר לקבלת ההודעה הטלפונית.

 ( שע' לאחר  24ההורים מתחייבים לא לשלוח ילד חולה למעון עד להבראתו המלאה

 חלה(. חזרתו למעון של הילד תתאפשר רק כנגד הצגת אישור רפואי..סיום תסמיני המ

 .כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד, אם יינתן כזה, יחולו על ההורים בלבד 

 תינתן התרופה על ידי ההורה ו/או מי מטעמו בלבד. -ילד הנוטל תרופות קבועות 
 

 

 :הפסקת הלימודים במעון ע"י ההורים .ז

אם ההורים ירצו לבטל את ההרשמה או להפסיק את לימודי הילד במעון יהיה עליהם  .1

 להודיע על כך למשרד המעון בכתב חודש מראש, ולקבל חתימת אישור קבלת ההודעה.

 בכל מקרה של ביטול ההרשמה ע"י ההורים לא יוחזרו דמי ההרשמה. .2

 .ובנוסף על החלק היחסי של חודש אוגוסט עזיבת הילד עבור חודששכר הלימוד ייגבה  .3

. 

 

המשלב בתוכו ילדים עם התפתחות רגילה לצד ילדים  -המעון הינו מעון משולב

 בעלי עיכוב התפתחותי. המעון שומר על שילוב זה.

במידה ויגיע ילד מעוכב התפתחות, הזקוק לשרותינו המיוחדים, תתבקשו להעביר 

 את ילדכם ולפנות את מקומו תוך חודש ימים לפי החלטת ההנהלה.

  בעיון את כללי המעון הכתובים לעיל, והם מקובלים עלי:קראתי 

 

 ורה: _______________ חתימה: ___________השם מלא של ה
 

 ורה: _______________ חתימה: ___________השם מלא של ה

 

 תאריך: ______________


