הסכם
"פשוש" רשת מעונות יום קהילתיים בכפר יונה
 .1מועדי הפעלה:
א.

המעון יפעל מ 1.9.2021-עד לתאריך  8באוגוסט  2022למעט שבתות ,חגים ,מועדים וחופשות
על פי לוח החופשות של משרד העבודה ו/או החברה למתנ"סים .

ב.

המעון לא יפעל בימים בהם תהיה הנחייה של משרד הבריאות/הרשות המקומית/פיקוד העורף ,לסגור
את המעון על כך תתקבל הודעה בנפרד.

ג.

זמני הפעילות:
 )1יום לימודים רגיל :ימים א'-ה' בין השעות 07:00-16:00
יום ו' בין השעות 07:00-12:45
 )2יום לימודים ארוך :ימים א'-ה' בין השעות  ,7:00-17:00בתוספת תשלום של ₪ 310
לחודש(.מותנה ברישום מינימום משתתפים)
יום ו' בין השעות 07:00-12:45

ד.

פעילות המעון בתחילת השנה בימים הראשונים – קליטת הילדים:
 .1ילד ממשיך = שעות פעילות המעון – יום לימודים מלא.
 .2ילד חדש = ביום הראשון עד השעה  ,10:00ביום השני עד השעה ,11:00
ביום השלישי עד השעה  12:00והחל מהיום הרביעי ללימודים  -יום רגיל בהתאם ליכולתו של הילד וע"פ
המלצת הצוות החינוכי.

ה.

בכל מקרה בו ייסגר המעון עפ"י צו הוראה או הנחייה של גורם מוסמך ,יפעל הפשוש עפ"י הנחיות של
משרד הכלכלה .במידה והמרכז הקהילתי ייאלץ לסגור את המעון מסיבות של אירוע הנופל בגדר
"כח עליון" ,לא יוחזר שכר הלימוד עבור התקופה שבה המעון יהיה סגור ולא ייחשב הדבר כהפרת חוזה.

ו.

המרכז הקהילתי רשאי לערוך במהלך שנת הלימודים שינויים בהרכב הכיתות ע"י איחוד ו/או פיצול
כיתות קיימות ,בהתאם למספר הילדים במעון ,גילם ושיקולים נוספים.

ז.

ארוחות ,במסגרת המעון תינתן )1 :ארוחת בוקר )2 .ארוחת צהריים בשרית  )3 .ארוחת מנחה .יומיים
בשבוע תינתן ארוחה לא בשרית .הארוחות ע"פ תפריט מאושר ומבוקר ע"י תזונאית ילדים.

 . 2שעות סגירת המעון:
א .ההורים מתחייבים להוציא את הילד לא יאוחר ממועדים המפורטים בסעיף  2ב'
ב.

המתנ"ס יחייב את ההורים בגין איחור בהוצאת הילד בסך של  .₪ 30אחרי השעה  17:00יגבה תשלום
של  .₪ 50התשלום בגין איחורים יתבצע במזכירות המתנ"ס.

 .3הוצאה והולכת ילדים מהמעון:
א .האחריות לילד מצאתו מהבית ועד הגעתו למעון וכן מתום הפעילות עד הגעתו הביתה ,תחול על ההורים
ותתבצע על ידם או על ידי אדם מבוגר (מעל גיל  ) 18אחר מטעמם.
ב.

הסעות ילד למעון או ממנו באמצעות חברת הסעות ,אם תעשה ,הינה באחריותם המלאה והבלעדית של
ההורים ותתבצע על ידם או על ידי אדם מבוגר (מעל גיל  ) 18אחר מטעמם .

ג.

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

ד.

איסוף ילד להורים פרודים ו/או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר הסדרי ראייה ,אותה
יש למסור למרכז הקהילתי ומנהלת המעון .במידה ולא ימסר פרוטוקול מבית המשפט יהיו שני ההורים
רשאים להוציא את ילדם.

 .4תשלום:
א .סכום התשלום עבור המעון הינו מדורג ונקבע ע"י משרד העבודה ,בהתאם לגיל הילד ביום .1.9.2021
שכ"ל יחויב עבור  12חודשים ב 11-תשלומים החל מחודש ספטמבר  2021עד חודש יולי .2022
תינוק ייחשב לאורך כל השנה מי שנולד לאחר  31.5.20גם אם שובץ בפועל בכיתת גיל אחרת.
ב .ההורים ישלמו עם חתימת החוזה ,דמי הרשמה בסך "( ₪ 133להלן :דמי רישום") (בהתאם להנחיות
משרד העבודה) שלא יוחזרו במידה וההורים מבטלים את ההרשמה ,וכן דמי ביטוח שנתי בהתאם
לתעריף חברת הביטוח ,ייגבו כתוספת לתשלום הראשון.
ג .סכום התשלום עבור סל התרבות יתקיים על פי החלטת ועד הורים ,יחד עם מנהלת המעון.
הגביה תעשה במזכירות המרכז הקהילתי באמצעות חיוב הוראת הקבע או כרטיס אשראי.
חריגה מסל השירותים תעשה בהתאם ל"נוהל חריגה מסל שירותים לידיעת ההורים" הנמצא במסמך
"הנחיות להרשמה למעונות יום ומשפחתונים שנה"ל תשפ"ב באתר משרד העבודה.
ד .התשלום יתבצע באמצעות הוראת קבע ו/או הוראת כרטיס אשראי ,בפריסה של  11תשלומים עוקבים.
ה .שכר הלימוד מתעדכן ומונחה על ידי משרד העבודה מדי שנה.
ו .התשלום עבור שירות שעת הארכה אינו כלול בשכר הלימוד הנקבע ע"י משרד העבודה ויקבע ע"י המרכז.
ז .כל בקשת ביטול השתתפות במעון שתתקבל בין תאריכים  1-31.8.2021תחויב במקדמה בסך .₪ 539
ח .שכר הלימודים יפרע גם בהעדר הילד מהמעון עקב חופשה ,מחלה ,בידוד או כל סיבה שהיא.
ט .כל פיגור בתשלום יקנה למרכז הקהילתי את הזכות לדרוש את הוצאתו של הילד  30ימים לאחר מתן
התראה בכתב ומראש בת  14ימים.
י .הוראת תשלום שחזרה תחויב בסך של  ₪ 25בגין הוצאות טיפול ,התשלום יעשה במזומן בלבד,
לא יאוחר משבוע ימים מיום החזרת ההוראה.
יא .באחריות ההורים לדווח על כל שינוי בפרטי כרטיס האשראי או הוראת הקבע שנמסרו למרכז הקהילתי.
יב .תאריך ביצוע בהוראת קבע יתבצע בכל  10לחודש (במידה ותאריך החיוב אינו ביום עסקים ההורדה
תתבצע ביום העסקים שלאחר מכן) .כרטיסי אשראי יחוייבו בין  21-30לכל חודש.
יג .המתנ"ס יחייב בסכום שכר הלימוד המלא עבור כל חודש עד לקבלת הדרגה(.אם תתקבל).
אין החזר כספי לאחר קבלת הדרגה ,סכום הזיכוי יקוזז מהחיובים הבאים.

 .5תשלום מחמת עזיבת ילד במהלך שנת הלימודים:
א .הורים הרוצים להוציא את ילדם מהמעון ימלאו טופס ביטול השתתפות חודש ימים מראש ,במזכירות
המתנ"ס .החל מ, 1.4.22-לא יתקבלו בקשות לביטול השתתפות הילד במעון מכל סיבה.
ב .ניתנה הודעה כאמור בסעיף קטן א' ,יחויבו ההורים בתשלום עבור חודש העזיבה במהלכו רשאי הילד
לבקר במעון.
ג .במקרה של אי הודעה ומילוי טופס ביטול השתתפות יחויבו ההורים בתשלום של חודש נוסף מיום הוצאת
הילד מהמסגרת.
ד.

בכל מקרה של הוצאת הילד מהמעון במהלך שנת הלימודים יחויבו ההורים בתשלום יחסי עבור חודש
אוגוסט ,כמפורט ב"הוראות שונות הנוגעות לתשלום התמיכה" במסמך "השתתפות המדינה בעלות שכר
לימוד במעון או במשפחתון שנה"ל תשע"ז" הנמצא באתר משרד העבודה והשירותים החברתיים.

ה.

ו.

ז.

ח.

בקשת ביטול שתוגש עד ל 10-לחודש תחייב את ההורים בתשלום שכר לימוד עבור אותו חודש.
בקשת ביטול שתוגש לאחר ה 10-לכל חודש תחייב את ההורים בתשלום שכר הלימוד בעבור החודש
העוקב ,לאחר החודש שבו הוגשה בקשת הביטול.
למרות האמור לעיל ,לכל הורה שמורה הזכות לחודש ניסיון ,בחודש הראשון לקבלת הילד,
אם החליטו ההורים להפסיק את ביקור הילד במעון ,יהיו זכאים ההורים לקבל חזרה את יתרת
התשלומים למעט התשלום המלא עבור חודש זה.
בידי המרכז הקהילתי שמורה הזכות להוציא ילד ממסגרת הגיל הרך מסיבות פדגוגיות או בריאותיות על
בסיס חוות דעת מטעם גורם מקצועי מוסמך או במקרים בהם לא עמדו ההורים בהתחייבויותיהם,
ובלבד שהדבר יעשה בהתראה בכתב של שבועיים מראש .הוצאת הילד מסיבות פדגוגיות או בריאותיות
מצריכה גם את אישור מנהלת התחום המחוזי במשרד הכלכלה אשר תקבל לידיה את חוות הדעת
כאמור.
ההורים לא יהיו זכאים להחזר כספי או אחר במקרה של אסון טבע ,מגיפה ,שלג כבד ,מלחמה או סגירת
המעון בהוראת פיקוד העורף/הרשות המקומית/משרד הבריאות /כל הנחיה רגולטורית הקשורה
לבריאות הציבור וכדומה שימנע הפעלה תקינה של המסגרת אלא אם נקבע אחרת בהנחיות משרד
העבודה והרווחה.

 . 6בריאות הילד:
א .ההורים מתחייבים למסור כל אינפורמציה רפואית של הילד היכולה להשפיע על תפקוד הילד במסגרת
ועל הטיפול בו.
ב .יש למלא בהקפדה את כל הנתונים שבטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד שבנספח א'
ג .בכל מקרה של ילד הסובל ממגבלה ו/או הפרעה כלשהי ,מתחייבים ההורים לצרף אישור מהרופא שהילד
יכול להשתתף במעון
ד .ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד ביום שהוא חולה עם חום מעל  38מעלות צלסיוס ו/או שלשולים
ו/או הקאות ו/או דלקות עיניים .ילד שחלה בזמן שהותו במעון ,יעשה ניסיון לאתר את ההורים אשר
מתחייבים להוציאו מהמעון בסמוך ככל האפשר לקבלת ההודעה הטלפונית.
ה .ילד יוכל לשוב למסגרת לאחר  24שעות בבית מתום יום הלימודים הקודם ,ללא הופעת סימפטומים של
המחלה .יש להביא אישור רופא לאחר היעדרות בת ארבעה ימים.
ו .על פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות המעון לתת תרופות לילדים ,לרבות אקמול.
ז .כל הוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד חולה במעון יחולו על ההורים.
ח .במקרה בו הילד נדרש לסייעת צמודה ,באחריות ההורים לדאוג לסייעת צמודה ולמען הסר ספק המרכז
הקהילתי לא יישא בעלות הסייעת.
 .7שימוש בתמונות של הילדים:
א .הריני מאשר לצלם את ילדי ולשלוח את התמונות בקבוצת הוואטסאפ של המעון ו\או העלאה של
התמונות לדף הפייסבוק של המרכז הקהילתי ו/או אתר האינטרנט של המרכז הקהילתי ו/או לעיתון
המקומי.
ב .הריני מאשר קבלת מסרונים ו\או דואר אלקטרוני הקשורים לפעילות המרכז הקהילתי.
ג .הננו מודעים לכך  ,כי מטרת הפרסום אינה למטרת עשיית רווח ע"י המרכז הקהילתי וכי פרסום התמונה
אינו נעשה באופן משפיל או מבזה ,ומכאן ניתנת הסכמתנו.
ד .הננו מתחייבים בז את ,כי לא תעלה על ידינו ו/או על ידי מי מטעמנו כל טענה ו/או טרוניה ו/או עילת
תביעה בגין שימוש המרכז הקהילתי בתמונת בני/בתי באתר האינטרנט של המרכז הקהילתי או בחוברת
החוגים שלו ,או בכל מדיית תקשורת אחרת של המרכז הקהילתי ,לרבות טענה בדבר פגיעה בפרטיות.

 .8נספח לשגרת קורונה:
א .לאור התפשטות נגיף הקורונה ,המתנ"ס כפוף להנחיות ונהלים המתפרסמים מעת לעת .יתכנו שינויים
בהפעלת המעון ,בגביית הכספים ,בנוהלי כניסה ויציאה למעון ,בהנחיות בריאותיות .אנו נפעל על פי
ההנחיות המחייבות ,אשר יובאו לידיעתכם ,לרבות מצבי סגר ,בידוד ,שגרה חלקית ושעות הפעלה.
ב .שעות הפעלת המעון ,07:00-16:00 :חובה עלינו לשמור על בריאות ילדכם ועל כן בהתאם למתווה ,מטפלת
אחת תלווה קבוצת ילדים לאורך כל היום.
ג .בהתאם להנחיות משרד הבריאות בתקופת קורונה ,נאסר על ההורים להיכנס לשטח הכיתות .ההורים
נדרשים להיכנס לשטח המעון עם מסכות .על ההורים להישמע להנחיות מנהלת המעון בהתאם להנחיות
משרד הבריאות.
ד .בידוד :נאסר על הורה בבידוד או עם תסמינים להגיע לשטח המעון .בידוד במשפחת הפעוט ,מחייבת
הנחיית משרד הבריאות בנוגע לכניסתו למעון .ילד המסיים תקופת בידוד ,יש לפעול על פי הנחיות משרד
הבריאות בנוגע לחזרתו עם תום התקופה.
ה .הורה אשר עובר על ההנחיות הנ"ל ולא נשמע להוראות ,יורחק מהמעון ללא אזהרה.
ו .במקרה בו יתגלה מקרה הדבקות במעון ,נפעל ע"פ הנחיות משרד הבריאות.
ז.

מתווה החזר שכר לימוד לתקופת בידוד  /סגר לשנת תשפ"ב:
 .1משרד המשפטים יחד עם המחלקה המשפטית של משרד הרווחה גיבשה מתווה מוצע להתאמה עבור
גני הילדים.
ההסדר המוצע קובע כי יש לחלק את הנזק בגין תקופת אי הפעילות של הגן ,בצורה סבירה ,תוך
התחשבות בהיקף ההוצאות הקבועות שיושתו על הגן בתקופת אי הפעילות -במטרה לשמר את פעילות
הגן לאורך השנה.
ההסדר לוקח בחשבון את ההוצאות הקבועות של הגנים ויוצר חלוקה מאוזנת בין הצדדים.

 .2במקרה של אי פעילות של הגן לתקופה של עד  14יום ,בשל בידוד ,סגר (של כל הגן) ההורים יישאו
בעלות של  30%מגובה שכר הלימוד בגין התקופה האמורה.
 .3במקרה של אי פעילות של הגן לתקופה שבין  15-30ימים ברציפות ,בשל בידוד או סגר ,יישאו
ההורים בעלות של של  10%משכר הלימוד.
 .4במקרה של אי פעילות הגן לתקופה העולה על  30יום ברציפות בשל סגר ,לא תושת על ההורים כל
השתתפות בשכר הלימוד בגין תקופה זו.



למרכז הקהילתי כפר יונה עומדת הזכות להחליט לא לפתוח את המעון בשל מיעוט נרשמים או
לאחד כיתות ,והודעה תינתן להורים עד חודש יולי .2021



למרכז הקהילתי כפר יונה עומדת הזכות לעצור רישום לפני מכסת מקסימום ילדים בכיתה,
במידה ויהיה מחסור בכח אדם.

