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 הסכם הורים

 

 (2019-2020) שנה"ל תש"פשל רשת המתנ"סים רמלה למעונות הגיל רך 

 

 רמלה. מתנ"סאנו שמחים שבחרתם לרשום את ילדיכם למעונות הגיל הרך של 

הרשת משקיעה מאמצים רבים על מנת שילדכם יקבלו יחס חם ואוהב, פעילות העשרה מותאמת גיל ומגוון פעילויות 

 תפתחותם. שייתרמו לה

 המסמך שלפניכם נועד להסדיר את אופני ההתנהלות בין הרשת )להלן המתנ"ס( לבניכם ההורים. 

 

 אנו מאחלים לכולנו שנה טובה, מעשירה  ובטוחה. 

 

 פרטי התקשרות: 

 

 שם האב:_________ מספר זהות:_____________   שם האם:_________ מספר זהות:_____________ 

 

 זהות:____________ תאריך לידה___________ שם הילד/ה :_______ מספר

 

 תינוקות /פעוטות / בוגרים : כתהמועד תחילת פעילות:______________. מיקום המעון_________________ 

 ארוך \ רגילמשך פעילות: 

 

 מועדי הפעלה:. 2

 למעט שבתות, חגים, מועדים וחופשות לאורך כל השנה יפעל  מעוןה .א

 .ו/או החברה למתנ"סים הארציתוהרווחה פשות של משרד העבודה כפי שיפורסם בלוח החו
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 זמני הפעילות:  .ב

 07:00-16:00ה' בין השעות -: ימים א'יום לימודים רגיל (1

   07:00-13:00יום ו' בין השעות  

 7:00-17:00ה' בין השעות -ימים א' : (שעת הארכהיום לימודים ארוך )כולל  (2

  07:00-13:00 יום ו' בין השעות 

 קליטת הילדים:  –פעילות המעון בתחילת השנה בימים הראשונים  .ג

 יום לימודים מלא.  –שעות פעילות המעון  –א. ילד ממשיך 

, ביום השלישי יום לימודים רגיל 11:00, ביום השני עד השעה 10:00ביום הראשון עד השעה  –ב. ילד חדש 

 .ובהתאם ליכולתו של הילד

 ( פת מנחה.3.  בשרית( ארוחת צהריים 2בוקר.  ( ארוחת1במסגרת המעון תינתן:  .ד

 :מעוןשעות סגירת ה .3

 ב' 2ההורים מתחייבים להוציא את הילד לא יאוחר ממועדים המפורטים בסעיף  .א

 50₪בהוצאת הילד בסך של המתנ"ס יחייב את ההורים בגין איחור  .ב

 ./גביית מעונותהתשלום בגין איחורים יתבצע במזכירות המתנ"ס .ג

 

 ילדים:הולכת . 4 

 כן מתום הפעילות עד הגעתו הביתה, ו מעוןהאחריות לילד מצאתו מהבית ועד הגעתו ל .א

 .אחר מטעמם ( 18)מעל גיל  אדם מבוגרתחול על ההורים ותתבצע על ידם או על ידי 

 או ממנו באמצעות חברת הסעות, אם תעשה, הינה באחריותם המלאה והבלעדית של מעוןהסעות ילד ל .ב

 . אחר מטעמם(  18)מעל גיל אדם מבוגר  ל ידם או על ידיההורים ותתבצע ע

עשה על פי טופס הולכת ילדים למעון והחזרתם לביתם )נספח ג'(.תילד  הוצאת .ג
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 תשלום:. 5

 .(תשלומים חודשיים 11-אשר מתחלקים ל"פ שנה"ל תש)עבור  בור המעון, הינו ______ע שכ"ל .א

  חודשים. סה"כ תוספת של  11 -לחודש, שישולמו ב ₪ 330מסלול יום לימודים ארוך הינו בתוספת של

 ₪. 3630שעת הארכה שנתית הינה 

)בהתאם להנחיות משרד דמי רישום"(  :)"להלן ₪ 313ההורים ישלמו עם חתימת החוזה ,דמי הרשמה בסך  .ב

 יוחזרו במידה וההורים מבטלים את ההרשמה. אלו דמי ביטוח₪  34וכן דמי ביטוח בסך ( העבודה והרווחה

לשנה(, יתבצע על פי הסכמת כלל ₪  980לחודש )₪  80חיצוניים בעלות  וחוגים ותשלום עבור סל התרבהת .ג

 ההורים, יחד עם מנהלת המעון.

ההורים" הנמצא במסמך  לידיעת שירותים מסל חריגה חריגה מסל השירותים תעשה בהתאם ל"נוהל

 .העבודה והרווחהד באתר משר "פתש ל"שנה ומשפחתונים יום למעונות להרשמה "הנחיות

אשר  תשלומים עוקבים 11התשלום יתבצע באמצעות הוראת קבע ו/או הוראת כרטיס אשראי, בפריסה של  .ד

 .ינתנו במועד הרישום

סיווג הילד בתינוק או פעוט נכון  .מדי שנה העבודה והרווחהמתעדכן ומונחה על ידי משרד שכר הלימוד  .ה

 וף שנת הלימודים לעניין שכ"ל.ויהיה תקף עד לס 2019בספטמבר  1לתאריך ה 

מובהר וברור להורים כי למתנ"ס אין כל סמכות לקבוע דרגת זכאות והנחה בתשלום שכ"ל, כל טענה ו/או  .ו

 / משרד הרווחה. העבודה והרווחהדרישה בעניין זה תופנה ע"י ההורים אל משרד 

 שהיא. עקב חופשה, מחלה או כל סיבה מעוןשכר הלימודים יפרע גם בהעדר הילד מה .ז

התראה בכתב  לאחר מתן מהמסגרת כל פיגור בתשלום יקנה למתנ"ס את הזכות לדרוש את הוצאתו של הילד .ח

 ימים. 14 שלומראש 

 בגין הוצאות טיפול, התשלום יעשה במזומן בלבד,₪ 20ראת תשלום שחזרה תחויב בסך של הו .ט

 לא יאוחר משבוע ימים מיום החזרת ההוראה. 

 כל שינוי בפרטי כרטיס האשראי או הוראת הקבע שנמסרו למתנ"ס. באחריות ההורים לדווח על .י

 לכל חודש. 10-יבו ביחו+ כרטיס אשראי תאריך ביצוע בהוראת קבע  .יא

 עד לקבלת הדרגה )אם תתקבל(.המתנ"ס יחייב בסכום שכר הלימוד המלא עבור כל חודש  .יב

 .למסגרת שי, התשלום יקוזז כל חודש מהתשלום החודאין החזר כספי לאחר קבלת הדרגה
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 תשלום מחמת עזיבת ילד במהלך שנת הלימודים:. 6

 , במזכירות המתנ"ס, טופס ביטול השתתפות ימלאו מעוןהורים הרוצים להוציא את ילדם מה .א

 בהתאם לסעיף ה'. 08-6285022פקס:  08-9232542, 9בכתובת ויצמן 

במהלכו רשאי הילד לבקר העזיבה ים בתשלום עבור חודש ניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן א',יחויבו ההור .ב

 .מעוןב

במקרה של אי הודעה ומילוי טופס ביטול השתתפות יחויבו ההורים בתשלום של חודש נוסף מיום הוצאת  .ג

 הילד מהמסגרת.

בכל מקרה של הוצאת הילד מהמעון במהלך שנת הלימודים יחויבו ההורים בתשלום יחסי עבור חודש  .ד

"השתתפות המדינה בעלות שכר  התמיכה" במסמך לתשלום וגעותהנ שונות אוגוסט, כמפורט ב"הוראות

 .העבודה והרווחההנמצא באתר משרד  תש"פלימוד במעון או במשפחתון שנה"ל 

 בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש.את ההורים לחודש תחייב  10-בקשת ביטול שתוגש עד ל .ה

 ום שכר הלימוד בעבור החודש העוקב, בתשלאת ההורים לכל חודש תחייב  10-בקשת ביטול שתוגש לאחר ה

 לאחר החודש שבו הוגשה בקשת הביטול.

על בסיס חוות הזכות להוציא ילד ממסגרת הגיל הרך מסיבות פדגוגיות או בריאותיות  הבידי המתנ"ס שמור .ו

עשה בהתחייבויותיהם, ובלבד שהדבר יאו במקרים בהם לא עמדו ההורים דעת מטעם גורם מקצועי מוסמך 

בכתב של שבועיים מראש. הוצאת הילד מסיבות פדגוגיות או בריאותיות מצריכה גם את אישור  בהתראה

 .אשר תקבל לידיה את חוות הדעת כאמור במשרד הכלכלהנהלת התחום המחוזי מ

הפעלה מלחמה וכדומה שימנע  שלג כבד, ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי או אחר במקרה של אסון טבע, .ז

 .העבודה והרווחהאלא אם נקבע אחרת בהנחיות משרד  תקינה של המסגרת

לא תתקבלנה בקשות ביטול מכל סיבה שהיא. ההורים מסכימים כי אם תתקבל  2031/3/20החל מתאריך  .ח

בקשת ביטול לאחר המועד הנ"ל ימשיכו ויחויבו בתשלום שכ"ל בגין כל תקופת שנת הלימודים עפ"י הסכם 

 זה.
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 בריאות הילד:. 7

תחייבים למסור כל אינפורמציה רפואית של הילד היכולה להשפיע על תפקוד הילד במסגרת ועל ההורים מ .א

 הטיפול בו.

 יש למלא בהקפדה את כל הנתונים שבטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד שבנספח א' .ב

כול מתחייבים ההורים לצרף אישור מהרופא שהילד י ,ד הסובל ממגבלה ו/או הפרעה כלשהיבכל מקרה של יל .ג

 מעוןלהשתתף ב

מעלות צלסיוס ו/או שלשולים ו/או  38ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד ביום שהוא חולה עם חום מעל  .ד

ילד שחלה בזמן שהותו במעון, יעשה ניסיון לאתר את ההורים אשר מתחייבים  הקאות ו/או דלקות עיניים.

 להוציאו מהמעון בסמוך ככל האפשר לקבלת ההודעה הטלפונית.

ללא הופעת סימפטומים של מתום יום הלימודים הקודם, שעות בבית  24ילד יוכל לשוב למסגרת לאחר  .ה

 ופא לאחר היעדרות בת ארבעה ימים.אישור ר מחייבהמחלה. 

 .,לרבות אקמול תרופות לילדים תתל מעוןחל איסור על צוות העל פי הנחיות משרד הבריאות  .ו

 .יחולו על ההורים מעוןילד חולה ברום ליכל הוצאות הכרוכות במתן טיפול ח .ז

  

 

 על החתום

 

 

 ____________________  חתימה ___________שם _____________ ת.ז____________ תאריך
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 נספח א' 

 בריאות הילד בדבר הצהרת מידע 

 

 במקומות הרלוונטיים. Xסמנו 

__________ זהות:________________________________ מספר הילד:__ שם

 מסגרת:______________________

 

 לא ידוע לי על בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני/בתי  .1

 .מעוןוהמחייבת התייחסות ו/או טיפול במסגרת ה

 .מעוןלבני/בתי בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת ה .2

  פרט:___________________________________________________________________________

       

_______________________________________________________________________________ 

       

_______________________________________________________________________________ 

רגישות ו/או אלרגיה למזון, תרופות או לגורם אחר   .2.1

.________________________________________________ 

 _________________________________________________ליקוי שמיעה ו/או ראיה  .2.2

התעלפויות ו/או התכווצויות ו/או התקפי עצירת נשימה. 

 __________פרט:________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________אחר______________ .2.3
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 הנני מתחייב/ת להודיע למתנ"ס מיידית על כל בעיה ו/או מגבלה שהתגלתה וזאת מיד עם התגלותה. .3

בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית, הנני מתחייב/ת לחתום על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד על מגבלה  .4

 רפואית

 סר לנו ולנהוג בהתאם לאמור בו.שיימ

 

 בדיקת חום: .5

 

 הנני מאשר למטפלת לבדוק חום לילד שלי במד חום דיגיטלי.    

 

 מידע רפואי: .6

 

 סוג הדם:_______________

 

 שם קופ"ח והסניף____________________________

 

 טיפת חלב סניף________________________

 

 

 

 :הערות

 .יש לצרף מסמכים רפואיים אודות המגבלה והבעיה 

 לתת תרופות לילדים, לרבות אקמול. מעוןחל איסור על עובדות ה 

 

 ________________תאריך:______________שם:___________________ת.ז:_______________חתימה:



                               
                                                                                                                                          

8 

 

 נספח ב'

 במתנ"ס:נות לגיל הרך טופס רישום למעו

 2020-2019 תש"פ שנה"ל 

 _______________ סגרתשם המ            

 נא למלא את הפרטים בכתב ברור:

 פרטי הילד/ה

  שם משפחה:

  שם הילד/ה:

 __/__________________ כולל ספרת ביקורת :מס' ת.ז

 ______/______/______ תאריך לידה:

  טלפון בבית:

  כתובת:

  קופ"ח:

 ______/______/______ תאריך כניסה למעון:

 פרטי הורים:

  שם האם:

 __/__________________ כולל ספרת ביקורתמס' ת.ז.: 

  מספר פלאפון:

  מספר טלפון בעבודה:

  דואר אלקטרוני:

  שם האב:

 __/__________________ כולל ספרת ביקורתמס' ת.ז.: 

  מספר פלאפון:

  מספר טלפון בעבודה:

  דואר אלקטרוני:

  חירום: שם איש קשר למקרה
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 הוראת קבע:

 20/202/030קבע בתאריך א. הריני מאשר קבלת טופס הוראת   

 20/202/012 ד לתאריךב. מתחייב להחזיר חתום לידי בנך ע  

 ג. מאשר לחייב בהוראת קבע חתומה משנת קודמת _________________.  

 

  יעודכן ההסכם בהתאם ויהיו שינויים ועדכונים לשנת תש"פ במידה. 
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 ספח ג'נ

 

 הולכת ילדים למעון והחזרתם לביתם

 

 שם המעון _______________

 

 מטעם המשפחה. 18מעל גיל בני/בתי יגיע/תגיע כל בוקר למעון ויוצא/תוצא ממנו בלוויית אדם מבוגר  .1

 

 :יים להוציא את בני/בתי מהמעוןשמות המבוגרים הרשא .2

 

 

 טלפון רבהיק ת.ז שם

    

    

    

    

    

 

 

אם אהיה מעוניין כי בני/בתי יילקח על ידי אדם אחר שאינו מאוזכר לעיל, אני מתחייב להודיע על כך  .3

 בצרוף חתימה. מראש / בכתב למנהלת המעון / אחראית כתה

 

 

    ________________תאריך:______________שם:___________________ת.ז:_______________חתימה:
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 תאריך: ________________

 לכבוד

 המרכז הקהילתי

____________ 

____________ 

 

 א.ג.נ.,

 כתב הצהרה והתחייבות לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות בגן הנדון:  

 אנו הח"מ:

 __________ ת.ז. _____________שם:_______________ משפחה: .1

 

 כתובת:____________

 

 __________ ___________ ת.ז.שם:_______________ משפחה:__ .2

 

 כתובת:____________

 

 הננו הורי ואפוטרופוסים של הילד/ה: _____________________

 

 הסובל ממגבלה רפואית: _______________________________

 )פירוט המגבלה(    

 

____________________________________________ הדורשת השגחה וטיפול כדלקמן:

_______________________________________________________________________ 

 )פירוט ההשגחה והטיפול(

 



                               
                                                                                                                                          

12 

 

 

 

 

 מצהירים ומתחייבים כדלהלן:

 

 והשגחה מעת לעת, כמפורט לעיל. ילדנו/תנו סובל/ת מן המגבלות הרפואיות המפורטות מעלה והוא/היא זקוק/ה לטיפול .1

  אי הנוגע למצבו הבריאותי של בננו/בתנו, כחלק מהליך הרישום לגן.ידוע לנו כי עלינו למלא שאלון רפו .2
 

ד עם הרישום להמציא מסמך רפואי מרופא אלרגולוג מומחה המציין סוג האלרגיה, התסמינים אנו מתחייבים מי .3
 יפה למזון הגורם להופעת האלרגיה.והטיפול הרפואי הנדרש, לצורך מתן עזרה ראשונה דחופה לילד, במקרה של חש

 
אנו מתחייבים להמציא לכם אישור רפואי בדבר יכולתו/ה של ילדנו/תנו להשתתף בגן, בדבר התרופות ושאר האמצעים  .4

הרפואיים והמאכלים המותרים )או האסורים( שיש או אין לספק לילד/ה. וכן גם אישור לגבי מי יכול ומוסמך 
 מבחינתנו להעניק לילד טיפול רפואי בשעת הצורך.

לפנות אלינו או להמציא לכם את מספר הטלפון והטלפון הנייד שלנו ושל הרופא המטפל כדי שתוכלו  אנו מתחייבים .5
 אליו בשעת הצורך.

אנו מבקשים ומסכימים, כי חרף המגבלה הרפואית וחרף ההשגחה והטיפול הרפואיים הנדרשים מעת לעת לילדנו/תנו  .6
  טעמכם. בגן הנערכת על ידכם או משהוא/היא ישתתף/תשתתף בפעילות 

במידה והילד זכאי לסיוע צמוד בשעות הבוקר, חלה חובה עלינו  -ידוע לנו, כי על פי נוהל שילוב ילדים אלרגנים בגן  .7
  .ללא סיוע זה, הילד לא יוכל להתקבל לגן -לדאוג לסיוע מעין זה גם לשעות הפעלת הגן 

 ילדנו/תנו, ובכלל. אנו מתחייבים לספק לכם כל מידע רפואי או אחר רלבנטי למצבו/ה של  .8

אנו מתחייבים לספק לכם, על חשבוננו, את האביזרים והאמצעים הרפואיים והאחרים הדרושים לטיפול, ברמת צוות  .9
הגן, בילדנו/תנו בקשר למגבלות שמהן הוא/היא סובל/ת. אנו מתחייבים לספק לגן על חשבונו את הטיפול התרופתי 

 תפוגה המופיעים על התרופות. לפי הפירוט דלקמן: הנדרש לילדו/תו, ולחדשו בהתאם לתאריכי ה

 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 ים הנדרשים()לפרט האמצע

אלרגיה ובכלל זה, פות הורים ובפגישות צוות בהן יימסר מידע ותינתן הדרכה בנושא האנו מתחייבים לקחת חלק באס .10
  בנוגע לצליאק.

מנת להדריך את הצוות בגן, ובכדי לעורר מודעות לתהליכי מניעת -בכל מקרה בו יתעורר צורך לערב תזונאית, על .11
 ם לקחת חלק בהדרכה זו.התפרצות האלרגיה, אנו מתחייבי

אנו מייפים את כוחו של צוות הגן, להעניק את הטיפול התרופתי הנדרש, המצוין במסמך הרפואי, בכל מקרה שבו יפתח  .12
    הילד/ה תגובה אלרגית למזון.

ות היסטמיניות או מזרק אפיפן המצוי בגן, על הצוות לפנ-בכל מקרה של מתן טיפול תרופתי מניעתי הכולל טיפות אנטי .13
  את הילד באמבולנס לביה"ח, ובמקביל יש ליידע את ההורים על כך, באמצעות דיווח טלפוני, מיד בתום הפעולות.
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ידוע לנו שאין לכם ידע והכשרה מקצועית ורפואית כדי לספק את הצרכים והטיפולים הרפואיים שנדרשים לילדנו/תנו,  .14
  א ברמת חובש או אדם בעל הכשרה רפואית(.פרט לפעולות שהוגדרו לעיל )שהינם ברמת צוות הגן ול

 

ידוע לנו שאין באפשרותכם להבטיח בצורה הרמטית טיפול והשגחה מוחלטים בקשר למגבלות הרפואיות שמהם סובל  .15
ילדנו/תנו, וממילא אנו פוטרים אתכם מכל חובה ואחריות בקשר לטיפול ולהשגחה הנובעת מן המגבלות הרפואיות, 

  כאמור. 
 

ם ומתחייבים כי אין ולא תהיינה לנו כל טענות, מענות או תביעות בקשר להחזקת ילדנו/תנו בגן ולטיפול אנו מצהירי .16
  הרפואיות שלו/שלה.נתנו לו/לה בגן בקשר למגבלות יולהשגחה שי

  נוגע לטיפול ולהשגת ילדנו/תנו.אנו מתחייבים לשתף פעולה עם צוות הגן והאחראים בו, בכל ה .17

ה המונעת מילדנו/תנו את המשך השתתפותו/ה בגן. אנו מסכימים ומתחייבים להוציאו/ה בין כל אימת שתתעורר בעי .18
  על פי העניין.  –ובין לצמיתות  לפרק זמן נדרש

ידוע לנו כי על סמך ההצהרות וההתחייבויות דלעיל הסכמתם לאפשר לבננו/בתנו להשתתף בגן חרף מגבלותיו  .19
הצהרות ו/או ההתחייבויות לעיל, הרי שהמרכז יאלץ לבטל ההשתתפות של הרפואיות. ידוע לנו כי ככל שלא נעמוד ב

 בננו/בתנו. 

 ולראיה באנו על החתום,

 

 

 תאריך: __________

 

               ___________________________   _________________________ 

 האב                 האם                 

 

 מאשרים החתימות הנ"ל.

 

 יך:____________תאר
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 תאריך              

 לכבוד 

 רמלהמתנ"ס 

 

 הנדון: הסכמת ההורים

 

 אנו החתומים מטה, הוריו/ה של _________, מצהירים בזה, כי אין לנו כל התנגדות כי תמונת בני/ 

בתי תפורסם באתר האינטרנט של המתנ"ס או בחוברת החוגים השנתית של המתנ"ס ו/או בכל 
  ית תקשורת אחרת של המתנ"ס.מדי

 

 הננו מודעים לכך, כי מטרת הפרסום אינה למטרת עשיית רווח על ידי המתנ"ס וכי פרסום התמונה 

 ,  ומכאן ניתנת הסכמתנו.באופן משפיל או מבזהאינו נעשה 

 פ של המעון ו/או העלאה צאאוהריני מאשר לצלם את ילדי ולשלוח את התמונות בקבוצת הו

 דף הפייסבוק של המתנ"ס ו/או אתר האינטרנט של המתנ"ס.של התמונות ל

 או דואר אלקטרוני הקשורים לפעילות המתנ"ס.\הריני מאשר קבלת מסרונים  ו 

 הננו מתחייבים בזאת, כי לא תעלה על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו כל טענה ו/או טרוניה ו/או עילת 

האינטרנט של המתנ"ס או בחוברת החוגים תביעה בגין שימוש המתנ"ס בתמונת בני/בתי באתר 
 שלו, או בכל מדיית תקשורת אחרת של המתנ"ס, לרבות טענה בדבר פגיעה בפרטיות.

 

 ,בזאת על החתום נוולראיה בא

 חתימה  ת.ז                                          רה                                       שם ההו        

 ת.ז                                       חתימה                                         ההורה  שם         

 

 

 

 

 

 2020ועד אוגוסט  2019, החל מספטמבר "פסל שירותים לשנה"ל תש
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 ,                                        במעון

 

 דים, בהתאמה לגילאי הילדים בכיתה.פועלים שני חוגים בכל שבוע במהלך שנת הלימו

 בנוסף, מדריכות החוגים מפעילות מסיבות במהלך השנה לבחירת המעון.

 לכל השנה.₪  960לחודש, וסה"כ ₪  80החיוב עבור פעילות זו הינו 

 

 שם ההורה:

 שם הילד:

 חתימה:

 


