
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 מעון נחליאלי –אנו שמחים שבחרתם לרשום את ילדיכם למעון "התחלה חכמה" של מתנ"ס להבים 

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

 שייתרמו להתפתחותם. פעילויותומגוון 

 כם ההורים.נילב מתנ"ס להבים . הרשתההתנהלות בין  ןאופהמסמך שלפניכם נועד להסדיר את 

 אנו מאחלים לכולנו שנה טובה ,מעשירה ובטוחה.

 

 פרטי התקשרות:

 _________________ לפון ניידט :__________________מספר זהות  ________________ שם האם 

 _________________ לפון ניידט :__________________מספר זהות  ________________  האבשם 

 ת. לידה    _________________ :__________________מספר זהות  ______________ /ה_הילדשם 

 _________ כן/לא:  שעת הארכה ________________כתה :מועד תחילת הפעילות:_______________ 

 

  די הפעלהמוע .1

 החופשות בלוח שיפורסם כפי וחופשות מועדים, חגים , שבתות למעט 31.8.2021עד  1.9.2020 -מ יפעל המעון .א

 .הארצית סים"למתנ החברה או/ו והרווחה העבודה משרד של

 :הפעילות זמני .2

 , 07:00-16:00  השעות בין' ה' א ימים: רגיל לימודים וםי .א

 את ולהחזיר 12 לשעה עד שישי ביום לקצר אפשרות יש 12:00 -07:00  או 07:00-13:00  השעות בין' ו יום
 (מרוכזים כימים או השבוע במשך השעה

 7:00-17:00 -השעות בין' ה' א ימים: הארכה שעת כולל ארוך לימודים יום .ב

 את ולהחזיר12  לשעה עד שישי ביום לקצר אפשרות יש 12:00 07:00/  13:00 07:00- השעות בין 'ו יום
 (מרוכזים כימים או השבוע במשך השעה

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

  –הילד של ליכולתו בהתאם מלא לימודים יום המעון פעילות שעות ממשיך ילד

  10:00  השעה עד הראשון ביום חדש ילד
  11:00  השעה עד השני ביום
 .הילד של ליכולתו ובהתאם רגיל לימודים יום רביעי יום עד השלישי ביום

 .מנחה פת, צהריים ארוחתר, בוק ארוחת: תינתן המעון במסגרת .ד

 

 :המעון סגירת שעות .3

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

 .הראשונות הדקות 15 עבור  ₪ 25  של בסך הילד בהוצאת איחור בגין ההורים את יחייב ס"המתנ .ב
 .ספיםנו ₪ 10 ב יחויבו  ,נוספות דקות 10  כל

 .קבע בהוראת גבייה באמצעות- הקהילתי המרכז במזכירות יתבצע איחורים בגין התשלום .ג

 הסכם הורים
 מעון נחליאלי של מתנ"ס להבים 

(2021-2020)  "אפשנה"ל תש  



 

 

 :ילדים הולכת .4

 ותתבצע ההורים על תחול ,הביתה הגעתו עד הפעילות מתום וכן למעון הגעתו ועד מהבית מצאתו לילד האחריות .א

 .מטעמם אחר(  18  גיל מעל) מבוגר אדם ידי על או ידם על

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

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

 .'ג נספח( לביתם והחזרתם למעון ילדים הולכת טופס פי על תעשה ילד הוצאת .ג
 

 :תשלום .5
 . והרווחה העבודה משרד הנקבע עי למחיר בכפוף חודשים 12 עבור הינו המעון עבור התשלום סכום .א

 בכיתת ישתלב אם גם השנה כל למשך תינוק תעריף ישלם 1/6/19 מה החל נולד אשר תינוק
 פעוטות(
 משרד להנחיות בהתאם רישום דמי:  להלן ₪ 133 בסך הרשמה דמי, החוזה חתימת עם ישלמו ההורים

 . ההרשמה את מבטלים וההורים במידה יוחזרו שלא העבודה והרווחה

 .ש"ח 570 של בסך הלימוד שכר ח"ע ומקדמה. הרישום ביטול של במקרה יוחזרו  שלא ₪ 34 בסך ביטוח דמי

 תוספת כל או, אדם כח תוספת, בשרית ארוחה כמו  אחרת תוספת כל או התרבות סל עבור התשלום סכום .ב

 חריגה לנוהל בהתאם המעון מנהלת עם יחד, הורים ועד החלטת פי על יתקיים). הארכה מלבד שעת אחרת

 .(שירותים מסל
 להרשמה הנחיות במסמך הנמצא, שירותים מסל חריגה נוהל"ל בהתאם תעשה מסל השירותים חריגה .ג

 .והרווחה העבודה משרד באתר פ"תש ל"שנה ומשפחתונים יום למעונות

 .בלבד הקבע הוראת חיוב באמצעות הקהילתי המרכז במזכירות תעשה הגביה

 .עוקבים תשלומים  12  של בפריסה , קבע הוראת באמצעות יתבצע התשלום .ד

 .שנה מדי והרווחה העבודה משרד ידי על ומונחה מתעדכן הלימוד שכר .ה

 .שהיא סיבה כל או מחלה, חופשה עקב מהמעון הילד בהעדר גם יפרע הלימודים שכר .ו

 מתן לאחר ימים 30  הילד של הוצאתו את לדרוש הזכות את הקהילתי למרכז יקנה בתשלום פיגור כל .ז

 .ימים 14  בת, בכתב ומראש, התראה

 ,  טיפול הוצאות בגין ₪ 25  של בסך תחויב שחזרה תשלום הוראת .ח

 .ההוראה החזרת מיום ימים משבוע יאוחר לא, בלבד במזומן יעשה התשלום זה ובמקרה

 .ס"למתנ שנמסרו הקבע הוראת בפרטי שינוי כל על לדווח ההורים אחריות .ט

 תתבצע ההורדה עסקים ביום אינו החיוב ותאריך במידה לחודש 9  בכל יתבצע קבע בהוראת ביצוע תאריך .י

 .מכן העסקים שלאחר ביום

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

 .החודשי מהתשלום חודש כל יקוזז התשלום , הדרגה קבלת לאחר כספי החזר אין

 

 :הלימודים שנת במהלך ילד עזיבת מחמת תשלום .6

עון יום במ מראש ימים חודש השתתפות ביטול טופס ימלאו מהמעון ילדם את להוציא הרוצים הורים .א
 .נחליאלי

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

  .במעון

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

 .מהמסגרת הילד

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

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

 .והרווחה העבודה משרד באתר הנמצא פ"אתש ל"שנה במשפחתון או במעון

 .חודש אותו עבור לימוד שכר בתשלום ההורים את תחייב לחודש10 - ל עד שתוגש ביטול בקשת .ה

 החודש בעבור הלימוד שכר בתשלום ההורים את תחייב חודש לכל 10 – ה לאחר שתוגש ביטול בקשת

 .הביטול בקשת הוגשה החודש שבו לאחר העוקב

 ,הילד לקבלת הראשון בחודש , ניסיון לחודש הזכות שמורה הורה לכל, לעיל האמור למרות .ו



 

 

 התשלומים יתרת את חזרה לקבל ההורים זכאים יהיו, במעון הילד ביקור את להפסיק ההורים החליטו אם

 .זה חודש עבור התשלום המלא למעט

 להוציא הזכות שמורה הקהילתי המרכז בידי השנה סוף עד שכל בתשלום יחוייב 1/7/21 ה לאחר ביטול כל .ז
 או מוסמך מקצועי גורם מטעם דעת חוות בסיס על בריאותיות או פדגוגיות מסיבות הרך הגיל ממסגרת ילד

 מראש שבועיים של בכתב בהתראה יעשה שהדבר ובלבד ,בהתחייבויותיהם ההורים עמדו לא בהם במקרים
 במשרד המחוזי התחום מנהלת אישור את גם מצריכה בריאותיות או פדגוגיות מסיבות הילד הוצאת

 .כאמור הדעת חוות את לידיה תקבל אשר והרווחה העבודה

 המעון סגירת או מלחמה, כבד שלג, טבע אסון של במקרה אחר או כספי להחזר זכאים יהיו לא ההורים .ח

 אחרת נקבע אם אלא המסגרת של תקינה הפעלה שימנע וכדומה המקומית הרשות/העורף פיקוד בהוראת

 .והרווחה העבודה משרד בהנחיות
 
 

 :הילד בריאות .7

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

 .בו הטיפול

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

 .הילד של הבריאותי במצב שינוי על כל בכתב השנה

 שהילד מהרופא אישור לצרף ההורים מתחייבים, כלשהי הפרעה או/ו ממגבלה הסובל ילד של מקרה בכל .ג

 .להשתתף במעון יכול

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

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

 .הטלפונית ההודעה לקבלת ככל האפשר בסמוך מהמעון להוציאו מתחייבים

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

 .ימים ארבעה בת היעדרות לאחר רופא אישור להביא יש .המחלה

 .אקמול לרבות ,לילדים תרופות לתת המעון צוות על איסור חל הבריאות משרד הנחיות פי על .ו

 .ההורים על יחולו במעון חולה לילד חירום טיפול במתן הכרוכות הוצאות כל .ז

 .צמודה לסייעת לדאוג ההורים באחריות צמודה לסייעת נדרש הילד בו במקרה .ח

 

 

 הילדים של בתמונות שימוש .8

 התמונות של העלאה או\ו המעון של הוואטסאפ בקבוצת התמונות את ולשלוח ילדי את לצלם מאשר הריני .א

 . הקהילתי המרכז של האינטרנט אתר או/ו הקהילתי המרכז של הפייסבוק לדף

 .הקהילתי המרכז לפעילות הקשורים אלקטרוני דואר או\ו מסרונים קבלת מאשר הריני .ב
 
 
 
 
 

 החתום על
 

 ____________________חתימה ___________ ז.ת _____________שם ____________תאריך

  



 

 

 'א נספח
 

 הילד בריאות בדבר מידע הצהרת
 
 

 ____________________מסגרת ___________________זהות מספר ____________________ הילד שם

 

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

 .המעון במסגרת טיפול

 

 

 .המעון במסגרת מיוחד טיפול או/ו התייחסות המחייבת אחרת מגבלה או/ו בריאותית מגבלה או/ו בעיה בתי/לבני .2

 ____________________________________________________________________________פרט

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 _____________________________________ אחר לגורם או תרופות, למזון אלרגיה או/ו רגישות .א

 ________________________________________________________ ראיה או/ו שמיעה ליקוי .ב

 ___________________________  פרט     .נשימה עצירת התקפי או/ו התכווצויות או/ו התעלפויות .ג

__________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________אחר .ד

__________________________________________________________________________ 

 .התגלותה עם מיד וזאת שהתגלתה מגבלה או/ו בעיה כל על מיידית הקהילתי למרכז להודיע ת/מתחייב הנני .3

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

 .בו לאמור בהתאם ולנהוג לנו שיימסר רפואית

 צמודה סייעת לקבלת לדאוג באחריותי צמודה סייעת מחייב הטיפול בו מקרה בכל .5

  .דיגיטלי חום במד שלי לילד חום לבדוק למטפלת מאשר הנני :חום בדיקת .6

   :רפואי מידע .7

 __________________ניףס חלב טיפת__ _______________והסניף ח"קופ שם _______________הדם סוג
 
 

 :הערות

 .והבעיה המגבלה אודות רפואיים מסמכים לצרף יש•

 .אקמול לרבות ,לילדים תרופות לתת המעון צוות על איסור חל•

 

 

 ___________________ ז.ת___________________  שם_______________ תאריך

 

 __________________ :חתימה

  



 

 

 'ב נספח
 

 נחליאלי מתנ"ס להביםן למעו רישום טופס

 2021-2020- "אפתש ל"שנה
 
 

 _______________המסגרת שם

 

 :ברור בכתב הפרטים את למלא נא

 _____________________ :משפחה שם : ____________________שם הילד/ה

 ______/______//______: תאריך לידה: __________________ כולל ספרת ביקורת' ת"ז מס

 ______________________נייד  _________________בבית טלפון

 ____________________ח"קופ _____________________כתובת

 

 ____/______/__/______  :למעון כניסה תאריך

 

 :הורים פרטי
 

 ___________________ ביקורת ספרת כולל. ז.ת' מס _____________ _______________:האם שם

 ________________________בעבודה טלפון מספר  ________________________נייד טלפון מספר

 :אלקטרוני דואר

                    

 
 

 __________________ ביקורת ספרת כולל. ז.ת' מס _____________________________ :האם שם

 ________________________בעבודה טלפון מספר  ________________________נייד טלפון מספר

 :אלקטרוני דואר

                    

 
 _____________________ירוםח למקרה קשר איש טלפון ___________________חירום למקרה קשר איש שם

 
 :קבע הוראת

 ______/______/______בתאריך קבע הוראת טופס קבלת מאשר הריני .א

 ______/______/______לתאריך עד חתום להחזיר מתחייב .ב

 _________________קודמת משנת חתומה קבע בהוראת לחייב מאשר .ג



 

 

 'ג נספח

 לביתם והחזרתם למעון ילדים הולכת

 

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

 :מהמעון בתי/בני את להוציא הרשאים המבוגרים שמות

 

 _______________טלפון______________ קרבה______________ ז.ת ______________שם

 _______________טלפון______________ קרבה______________ ז.ת ______________שם

 _______________טלפון______________ קרבה______________ ז.ת ______________שם

 

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

 כתה אחראית/  המעון למנהלת
 
 
 
 

 _______________ת.ז ___________________  שם ______________ תאריך
 
 

 חתימה: _____________________
 

 

 

 


