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 2021 הסכם
 שהייה במעון יום

 
 __________ ביום ____ לחודש _____ שנת ______ במעון  שנערך ונחתם  

 

 קיבוץ מענית  בין: 

 3785500ממענית, ד.נ מנשה  

 מצד אחד         "( המפעיל )להלן: "   

 _____________ ת.ז. ______________  לבין: 

 _____________ ת.ז. ______________ 

 __________ )כתובת מלאה( _____ _______________ -מ 

 מצד שני      "( ההורים )שייקראו להלן ביחד ולחוד: " 

 

יום  : הואיל  מעון  מפעיל  הכלכלה   והמפעיל  ממשרד  מעון  סמל  בעל  בהתאם ( "המעון" להלן:  )   מוכר   ,  

לכללים להנחיות ולהוראות להפעלת מעון יום המפורטות בהסכם שבין הארגון המפעיל למשרד  

     ; שירותים למעון המפורסם באתר המשרד לסל ה הכלכלה, בהתאם  

____________,   : והואיל  ת.ז.   ,______________ בנם/בתם  את  למעון  להכניס  מעוניינים  וההורים 

   ; "( הילד תאריך לידה ___________ )להלן: " 

 וההורים הצהירו שכל מידע שמסרו למפעיל בגין הילד הינו נכון, מדויק ומלא;  : והואיל 

 וכן לקבל את הילד עפ"י תנאי הסכם זה ובהתאם להצהרות לעיל; עיל מ והמפ  : והואיל 

 

 : בין הצדדים כדלקמן   ונחתם הותנה, הוסכם    אי לכך 

 מבוא .1

 המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 

 הפעילות ומועדי שעות .2

להסכם   כנספח א'המצ"ב בהתאם למועדים הקבועים בלוח החופשות תהיה  שנת הלימודים במעון  .2.1

  .זה

 . שעות הפעילות: ו'-ון יפעל בימים א׳ המע .2.2

 .  16:00- 07:00ה׳ בין השעות   -בימים א׳ .2.2.1

 . 13:00 - 07:00ביום ו׳ ובערבי חג בין השעות  .2.2.2

 ". יום לימודים רגיל להלן: " 

 שעת סגירת המעון .3

  2.2ההורים מתחייבים להוציא את ילדם מהמעון לא יאוחר משעת סגירת המעון כאמור בסעיף   .3.1

 . "(סוף היום)להלן: "
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 ההרשמה: תהליך .4

ההרשמה תתבצע ע״ג טופס בקשה להרשמה למערכת הגיל הרך במפעיל בתקופת ההרשמה שקבע   .4.1

 משרד הכלכלה. 

₪ )להלן:    133במעמד ההרשמה, יחתמו ההורים על הסכם זה וישלמו למפעיל דמי הרשמה בסך   .4.2

 .י הרישום יוחזרו להורים במידה והילד לא יתקבל למעון/משפחתוןכי דמ יובהר "(. דמי הרשמה"

ביטול   של  במקרה  לרבות  ההורים,  ע"י  יבוטל  והרישום  במידה  להורים  יוחזרו  לא  הרישום  דמי 

 .רישום על ידי המשרד בשל רישום כפול למעון

וישלמו   .4.3 זה  הסכם  על  ההורים  יחתמו  ההרשמה,  :  הלןל)  ₪  570  בסך  מקדמה   למפעילבמעמד 

ת"(מקדמה" אשר  ספטמבר.,  חודש  בגין  הלימוד  שכר  מתשלום  ייגבה     קוזז  לא  המקדמה  סכום 

 מהורה אשר מצטרף למעון במהלך שנת הלימודים.  

משרד  באתר  ים למלא ולשלוח למשרד הכלכלה את ערכת הרישום המתפרסמת  ההורים מתחייב .4.4

מוותרים   הם  אם  גם  וזאת  כמעון,  הילד  לקליטת  כתנאי  לקבלת  נת  בחיל  עהכלכלה  זכאותם 

 התחייבות זו מהווה תנאי לקבל הילד למעון! .תמיכה בשכר הלימוד ממשרד הכלכלה

הרשאים   .4.5 המבוגרים  שמות  את  יציינו  בו  למעון״,  ילד  והחזרת  ״הבאת  טופס  ימלאו  ההורים 

 להוציא את הילד מהמעון. 

 התשלום  ודרך תעריפים .5

הסכום שנקבע בהתאם לצו פיקוח  מפעיל  רים ל ועבור הטיפול בילד, כאמור בהסכם זה, ישלמו הה .5.1

שהם   וכפי  הכלכלה,  במשרד  המחירים  על  המפקח  והודעות  ושירותים  מצרכים  מחירי  על 

 . תשלומים חודשיים שווים  12  -מפורסמים באתר משרד הכלכלה. התעריף ייגבה  ב

על    יקבע  ןכי בהתאם להנחיות משרד הכלכלה גובה התשלום למעו  ,ההורים מצהירים כי ידוע להם .5.2

לכל שנת הלימודים ולא לפי הכיתה אליה שובץ  (  01.09יום תחילת שנת הלימודים ) פי גיל הילד ב 

 הילד. 

, אשר יגבה  ₪  49.5בנוסף לתשלום שכר הלימוד, מתחייבים ההורים לשלם סכום חד פעמי בסך   .5.3

י לכל  המפעיל  שעורך  אישיות  תאונות  לביטוח  המיועד  הלימוד,  שכר  של  הראשון  די  לבתשלום 

השירותים    עון.המ מתן  לצורך  לגבייה  המותרת  והעלות  הכיסוי(  )היקף  הנדרש  הביטוח  פרטי 

  ייקבעו ע"י משרד הכלכלה, בסמוך למועד אישור ועדת החינוך של הכנסת ביחס לתשלומי הורים. 

תעלה על הסכום הנ"ל יגבה  הרלוונטית  במידה ועלות הביטוח שנקבעה ע"י וועדת החינוך לשנה"ל  

 . כמו"כ במידה והעלות תופחת מהסכום הנ"ל יוחזר ההפרש להורה  .םההורימההפרש 

 סכום זה לא יוחזר בכל מקרה של עזיבת המעון במהלך שנת הלימודים. .5.4

   .במזומן /קים/בכרטיס אשראי' __/בצ_______בהוראת קבע מחשבון __ השכר ישולם  .5.5

הורים המעוניינים שתקבע להם דרגת זכאות לצורך תשלום  לעיל,    4.4מבלי לגרוע מהאמור בסעיף   .5.6

את ערכת הרישום של משרד הכלכלה ולצרף את כל המסמכים  באופן עצמאי  שכ״ל נדרשים למלא  

אין   למפעיל  כי  להם  ידוע  כי  מצהירים  ההורים  הרישום.  בערכת  להנחיות  בהתאם  הנדרשים 

והם ל אי  יבוא   אסמכות לקבוע את דרגת הזכאות  ו בכל טענה או דרישה למפעיל עקב קבלת או 

 קבלת דרגה כאמור לרבות שלילתה. 
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ההורים מצהירים כי ידוע להם כי גובה השכר שנקבע מראש עשוי להשתנות, בשל אחד או יותר  .5.7

 מהגורמים הבאים: 

)כגון: שינוי    סם ותאושר על ידו בלבדרמשרד הכלכלה ותפועליית מחירים שנקבעה ע״י   .5.7.1

 . ירים(ח צו המ

הוספת תכנים או שירותים נוספים על סל  עליית מחירים בנוגע לשירותים הנוספים או   .5.7.2

תהא בהתאם אשר  ו,  , מעבר לתעריפים שאושרו לגביהשירותים שקבע משרד הכלכלה

המשרד באתר  כמפורט  שירותים"  מסל  "חריגה  בנוהל  המפורטים  ולכללים   להנחיות 

 ות הבאות:ההורא   ובלבד שיתקיימובמסגרת הטיפול במעון, 

 ילדי המעון. כל הוריקבלת הסכמת  .5.7.2.1

על   .5.7.2.2 ההורים  נוספיםחתימת  לשירותים  הסכמה  קבלתם    כתב  לאחר  רק 

 למעון.

ההורים אינם חייבים להסכים למתן השירותים הנוספים המפורטים בכתב   .5.7.2.3

הסכמה לשירותים נוספים. סירוב ההורים לתשלום הסכום הנוסף אין בו  

 ן היום, קבלתו או כדי להביא לעזיבתו.למעו   דכדי למנוע את הרשמת היל

 חריגה מסל השירותים תהיה בהתאם להנחיות משרד הכלכלה.  .5.7.2.4

של היעדרות   .5.8 גם במקרה  במלואו למפעיל  ישולם  לעיל,  כי השכר האמור  יובהר,  למען הסר ספק, 

ממושכת   היעדרות  של  חריגים,  במקרים  מחלה.  של  במקרים  לרבות  שהיא,  סיבה  מכל  הילד 

 ימים רצופים( תהיה רשאית מנהלת המעון לאשר הפחתה בשכר הלימוד.  21ל  ע)העולה 

כל סכום אשר לא ישולם למפעיל במועדו, יישא הפרשי הצמדה למדד וכן ריבית פיגורים קבועה   .5.9

מראש   ישראלמ המפורסומוסכמת  בנק  באתר  אשר    ת  חח״ד,  בחשבונות  חריגה  חובה  יתרת  בגין 

נועד השכר להיו כל  מם ועד לתשלום המלא בפועל, וזאת מבלי לגרוע  משול  תיחושבו מהיום שבו 

 סעד אחר על פי הסכם זה וכל דין. 

נוסף לאמור לעיל, יחויבו ההורים בכל הוצאות המפעיל שהוצאו בקשר עם הפיגור בתשלום ו/או   .5.10

עו״ד   שכ״ט  קבע,  הוראות  ביטול  ו/או  המחאה  כיבוד  אי  עמלת  רק(:  לא  )אך  כולל  גבייתו,  עם 

 ט. פוהוצאות מש

 לים נה .6

ל   ישהה הילד   .6.1 בהתאם  במעון,  הנהוג  הטיפול  את  ויקבל  הרגילות,  בשעות  שבין  במעון,  הסכם 

 סל השירותים, הנחיות ונהלי משרד הכלכלה, כפי שיהיו מעת לעת. המפעיל למשרד הכלכלה, 

הגורמים   .6.2 דעת  שיקול  לפי  להתפתחותם  ובהתאם  לגילם  בהתאם  יעשה  בכיתות  הילדים  שיבוץ 

 .ובהתאם להנחיות משרד הכלכלה  יעצות עם גורמים מקצועייםובהתי האחראים במעון

המעון   .6.3 צוות  להחלטת  בהתאם  הראשונים,  בימים  הוריו  ע״י  ילווה  למערכת  המצטרף  חדש  ילד 

 . וכל זאת בכפוף לנוהל פעילות במסגרת בתחילת שנה ובהתאם לאופן הסתגלותו

לצרכי    םמתאימצאו כי הוא  ון בו  תההורים מצהירים כי ראו ובדקו את המעון ואת הטיפול הני .6.4

 והם מוותרים על כל טענה של אי התאמה.  םילד
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הילד   .6.5 של  היעדרות  כל  על  במעון  לאחראי  להודיע  מתחייבים  למעט    24ההורים  מראש,  שעות 

 במקרה של מחלה פתאומית, ובמקרה כזה יש להודיע לאחראי בהזדמנות הראשונה. 

החינוכ .6.6 הצוות  עם  ישיר  בקשר  יעמדו  לטיפול  במעו   יההורים  הנוגעים  השוטפים  הנושאים  בכל  ן 

 בילד. 

ההורים יודעים ומסכימים לכך שכל הקביעות החינוכיות הנוגעות לפעילות המעון הינן בסמכותו   .6.7

 המוחלטת של המפעיל, לרבות זהות העובדים במעון והנחייתם. 

 ה. הכלכל המפעיל יעסיק צוות מטפלות ברמה אישית ומקצועית טובה, בהתאם להנחיות משרד  .6.8

הכלכלה   .6.9 משרד  ידי  על  המפורסם  השירותים״  ב״סל  הכלולים  השירותים  כל  את  יספק  המפעיל 

מעת לעת. חריגה מסל השירותים תהא בהתאם להנחיות אגף מעונות יום במשרד הכלכלה. ניתן  

 לעיין בסל השירותים בלוח המודעות של המעון ובאתר האינטרנט של משרד הכלכלה.

מתחייבים   .6.10 ותנאי  בכוע  סלנההורים  התנועה  לכללי  בהתאם  ובזהירות,  באיטיות  הקיבוץ  בישי 

הדרך. מודגש, כי חל איסור מוחלט על נסיעת כלי רכב מכל סוג שהוא, לרבות רכבים תפעוליים, 

בתוך שטחי החינוך. מעבר מחסומים ושערים המוצבים סביב שטח החינוך, באמצעות כלי רכב  

  ביאמגרשי החנייה המסודרים ולהאת רכבם ב  תלהחנו  כאמור, אסור בהחלט! ההורים נדרשים

ילד ההורים  רגליבאופן    למעון  ם את  ללוות  .  אל  מתבקשים  החנייה  ממגרש  פיזית  ילדם  את 

בסופו.  המעוןומ והן  היום  בתחילת  הן  מצוות  אינם  הורים  ה,  לבקש  את    המעוןרשאים  ללוות 

 . הילדים, או לשולחם בגפם אל מגרש החניה ו/או ממנו

 וענייני בריאותאי פור טיפול .7

או   .7.1 למזון  רגישות  אלרגיה,  כלשהי,  ממחלה  סובל  ואינו  בריא  הינו  הילד  כי  מצהירים  ההורים 

. יודגש כי אין באמור כדי  המצ"ב להסכם זה  בנספח ב', זולת אלו המפורטים  מליקוי אחר כלשהו

      .למעון  סובל הילד מאלרגיה או רגישות למזון או בעיה רפואיתלמנוע קבלת ילד ה 

ההורים מתחייבים לעדכן וליידע את צוות המעון בכתב אודות כל שינוי שחל ביחס לדיווח שמסרו   .7.2

ב' בריאות,  בנספח  ביטוח  לרבות  בו,  הרפואי  הטיפול  וכל  הילד  של  בריאותו  לשמירת  האחריות 

ועל   בלבד  ההורים  על  מוטלת  נפשי  טיפול  ו/או  שיניים  וטיפולי  התפתחותי  מעקב  חיסונים, 

 . םחשבונ

בפה,    אין  .7.3 פצעים  עיניים,  דלקת  לרבות:  למחלה,  חשש  של  מקרה  בכל  למעון.  חולה  ילד  להביא 

מעל   חום  של  במקרה  או  וכיו״ב,  והקאות  לשם    38שלשולים  בביתו  הילד  יישאר  צלזיוס  מעלות 

ג' כללים והנחיות בנוגע לבריאות הילד במסגרת המעון, מצ"ב    קבלת טיפול רפואי נאות.  כנספח 

   להסכם זה.

ילד יחלה במהלך שהותו במעון, ייקראו ההורים לאוספו והם מתחייבים לעשות כן בדחיפות  אם ה .7.4

 החזרת הילד למעון לאחר מחלה תהיה בצירוף אישור רופא, בכתב, כי הילד בריא.  וללא כל עיכוב.

, המפורט באתר  נוהל טיפול ומתן תרופות במעונות היום עפ"י הנחיות משרד הבריאותבהתאם ל .7.5

   לא יינתנו תרופות לילדים על ידי צוות המעון.  -אם להנחיות משרד הבריאותבהת  דהמשר

כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד חולה במעון, אם יינתן, לרבות פינוי באמבולנס,   .7.6

 יד עם דרישתו הראשונה המפעיל. ם ישלמו את כל ההוצאות האמורות מ יחולו על ההורים. ההורי
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 ואספקת ציוד ארוחות .8

המזון יהיה בהתאם לתפריט    הילדים יקבלו במעון ארוחת בוקר, ארוחת צהריים וארוחת ארבע. .8.1

הכלכלה   משרד  ע"י  הקבוע  השירותים  סל  במסגרת  כנדרש  וכמות  בהרכב  תזונאית,  ע"י  מאושר 

 ומפורסם באתר משרד הכלכלה. 

לס  .8.2 ההורים  על  במעון,  השוהה  לילד  מיוחדת  דיאטה  נדרשת  בו  המבמקרה  פרטי  את  זון  פק 

 הנדרשים תוך תאום עם הצוות החינוכי. 

במידה והמעון לא יוכל לספק את המזון הנדרש, ההורים ידרשו לספק למעון את המזון המיוחד   .8.3

לילד השירותים.  הדרוש  שבסל  המזון  רכיב  בגין  כספי  להחזר  זכאי  יהיה  ההורה  ההחזר  .  גובה 

 .  נה"ל סמוך לתחילת שלהורה יהיה בהתאם להנחיות המשרד שיפורסמו ב

משחות וקרם הגנה. על ההורים להביא פריטים  מצעים,    המעון אינו מספק טיטולים,מובהר, כי   .8.4

   אלו לפי צרכי הילד.

 ך.יש להביא למעון בגדים להחלפה אשר ישמשו את הילד לפי קביעת הצוות במידת הצור .8.5

 ההורים  קשר עם .9

ות בהן נמצא הילד במסגרת  עמם במשך השע  על ההורים למסור לצוות החינוכי פרטי יצירת קשר .9.1

 החינוכית כדי שניתן יהיה למסור להם מידע דחוף הקשור בילד. 

ההורים ימלאו את דף פרטי הקשר אשר יימסר להם על ידי צוות המעון, ויעדכנו את פרטיהם בו   .9.2

 במידת הצורך. 

 ומו ההסכם וסיתקופת  .10

"ב כנספח א' להסכם  המצח החופשות  מוסכם כי הילד ישהה במעון בשנת הלימודים בהתאם ללו .10.1

 .זה

מהמקרים   .10.2 אחד  בכל  המוחלט  דעתו  שיקול  לפי  סיום  לידי  זה  הסכם  להביא  זכאי  המפעיל 

 המפורטים להלן: 

לאחר  ימים    14ההורים לא עמדו בתנאי התשלום לפי הסכם זה ולא תקנו את ההפרה בתוך   .10.2.1

 לו התראה בכתב לעשות כן. שקיב

פר .10.2.2 החינוך  למסגרת  מסרו  נכוניםההורים  לא  כדי    טים  בו  שיש  מהותי,  בעניין  הילד,  על 

 . ובלבד כי ניתן אישור משרד הכלכלה לכך מראש להשפיע על ההתקשרות בהסכם זה

ההורים לא מילאו אחר אחת או יותר מהתחייבויותיהם בהסכם זה, ולא תיקנו את ההפרה   .10.2.3

 ם מיום שנדרשו בכתב לעשות זאת. ימי  14וך ת

לשהות במעון היום מבחינה בריאותית, נפשית,    כבלתי מתאיםל  על ידי המפעיהילד נמצא   .10.2.4

 בכפוף לתנאים הבאים: , וזאת  פיזית או התנהגותית

לאחר בדיקה שערך, חיווה דעתו בכתב  והעביר   1גורם מקצועי מומחה  .10.2.4.1

 
   .עיף זהס  כמומחה לענייןעובדי המעון לא יחשבו . בעיה המוצגתה גורם מקצועי מומחה יהיה מי שמתאים לאבחן   1
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 .2בנושא  למנהלת התחום במחוז  המלצתו 

  חום בחנה את חוות הדעת ומצאה כי אין היא מתנגדת להוצאתמנהלת הת .10.2.4.2

 ימי עבודה. 2החלטה בנושא תינתן בתוך    ן.הילד מן המעו

 .  בטרם קבלת ההחלטה הסופית בנושא  תינתן זכות טיעון להורה .10.2.4.3

להורים הודעה בכתב והסכם זה יבוא לידי סיום  מעון ימסור  הבכל אחד מהמקרים שלעיל   .10.2.5

מסי  יום   30בתום   רשאימיום  המפעיל,  דעת  שיקול  לפי  חריגים,  במקרים  ההודעה.    רת 

לסיים הוצאת    המפעיל  למועד  עד  למעון  שכ״ל  ישלמו  ההורים  מידיי.  באופן  ההסכם  את 

 הילד מהמעון. 

 ההורים זכאים להביא הסכם זה לידי סיום, בהתאם להוראות הבאות:  .10.3

כוונתם להוציא את הילד  מעון, על  יום מראש לפחות, למנהל/ת ה  30ההורים יודיעו בכתב,   .10.3.1

 מהמעון. 

עד סיומו של החודש בו  ישלמו ההורים שכר לימוד  הילד מהמעון    הודיעו ההורים על הוצאת .10.3.2

 .בתוספת חודש נוסף עזב הילד 

 . המפעיל לפי ההסכםת התחייבויות  הפר   בגין לסיים את ההסכם מול המפעיל זכאי   ההורה  .10.3.3

 ביטוח .11

יד  .11.1 א במשך תקופת ההסכם, המפעיל  לבטח  לתלמידיםאג  בביטוח תאונות אישיות  הילד  ביחס    ת 

הכל בכפוף לדרישות הביטוח  ובביטוח צד שלישי,    ל הגעה וחזרה ממנויה במעון, כוללשעות השהי

 שנקבעו ע"י משרד הכלכלה. 

ההורים יהיו רשאים לעיין בפוליסת הביטוח אשר ערך המפעיל, על פי רצונם, בתיאום עם המפעיל   .11.2

 מנה. ולקבל העתק מ

 כללי  .12

קו .12.1 הסכם  כל  מבטל  והוא  והסופי  המלא  ההסכם  הינו  זה  הצדדיםהסכם  בין  בהוראות    . דם  אין 

הסכם זה כדי לגרוע מהנחיות האגף. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהסכם זה להנחיות האגף  

 יגבר האמור בהנחיות.  –

ה להסכם  רשי החתימאין לשנות תנאי מתנאיי הסכם זה אלא על יסוד מסמך בכתב החתום ע״י מו .12.2

הכת  זה. עפ"י  למשנהו  צד  כל  ע״י  שתשלח  הודעה  המפורטותכל  לפי    ובות  או  להסכם,  במבוא 

כתובת אחרת שהודיע עליה הצד המקבל את ההודעה בכתב לצד השני בדואר רשום כאמור בסעיף  

לתעודתה   הגיעה  כאילו  תיחשב  בבית    96זה,  רשום  בדואר  מסירתה  לאחר  שעות  ושש(  )תשעים 

 אר. הדו

 ה באו הצדדים על החתום: ולראי

 ___________ פעיל: _______ המ  הורים: __________________ 

 
בלה  התחום קייש לוודא כי מנהלת   למנהלת התחום במחוז. חוות דעת מנומקת  תימסר באופן מיידי באמצעות הודעת מייל  2

 חוות הדעת. 
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 הצהרה ומידע על בריאות הילד  -נספח ב' 

 
סוב .1 ממנה  אחרת  מגבלה  ו/או  בריאותית  מגבלה  ו/או  בעיה  על  לי  ידוע  והמלא  בני/בתי  יבת  חיל 

 יחסות  ו/או טיפול מיוחד במסגרת בית הילדים. התי
 
ו/או מגבלה אחרת המחייבת התייחס .2 בריאותית  ו/או מגבלה  בעיה  ו/או טיפול מיוחד  לבני/בתי  ות 

 במסגרת בית הילדים:
 

 לתרופות, או לכל גורם אחר_______________________  לאקמול, רגישות ו/או אלרגיה למזון, א.
 

 _________________________________________________ ראיה__ אויקוי שמיעה ו/לב.
 

 אחר_______________________ יות ו/או התקפי עצירת נשימה ו/או וו/או התכווצ  התעלפויות
 

 אחר_________________________________________________________________ ד.
 

 
 

ו הבריאותי של בני/בתי ועל כל בעיה ו/או  וי במצב ינ יידית על כל שהנני מתחייב להודיע לקיבוץ מ .3
 מגבלה שתתגלה וזאת מיד עם התגלותם. 

 
רפ .4 בעיה  תתגלה  השנה  ובמהלך  בית  במידה  של  התקין  בתפקודו  הפוגעת  התפתחותית  ו/או  ואית 

ים,  הילדים ו/או מסכנת את שלום הילדים, יהא הקיבוץ רשאי להפסיק שהייתו של הילד בבית הילד 
 הורים. ה  בתיאום עם

 
בכל מקרה של מגבלה ו/או בעיה רפואית, הנני מתחייב לחתום גם על כתב התחייבות מיוחד ביחס   .5

 כפי שאדרש על ידי הקיבוץ,  ולנהוג בהתאם לאמור בו.  לילד עם מגבלה רפואית
 

 אנו מצהירים כי ילדינו קיבל את כל החיסונים הדרושים לגילו.  .6
 

 מידע רפואי:  .7
 

 ________________. _________ ח וסניף:_____שם קופ" .א
 

 שם הרופא המטפל:____________________________.  .ב
 

 _____. טיפת חלב, סניף: ________________________ .ג
 

 
 הערות: יש לצרף מסמכים אודות המחלה/הבעיה. 

 
 ולראיה באנו על החתום:

 
 חתימת האם:_______________________ 

 
 _____________ חתימת האב:__________ 

 
 __________________________ תאריך:_
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 בגנים כללים והנחיות בנוגע לבריאות הילד  –נספח ג' 
 

 
 הורים יקרים, 

 מגידול ילדנו מלווה במחלות. חלקן מחלות ילדות בלתי נמנעות וחלקן מחלות עונתיות.  חלק בלתי נפרד
ה בקבוצה מעלה את  , השהייאתיינה יחד עם זבגני הילדים עלינו לשמור על תנאים אופטימאליים של היג

 לים. מנת להימנע מהידבקות מיותרת של הילדים והצוות עלינו להקפיד על מספר כל-הסיכון להידבקות.  על 
   רופאבאישור  רקמדובר  –כאשר ילד נדרש באישור מחלה לצורך חזרה לגן  –שימו לב 

חיסונית מוחלשת )לאחר  מערכת   אתד יום בבית מפטיפ :גם כנדמה שהילד בריא כדי להשאיר אותו בבית עו
 מחלה(. כך ניתן למנוע הישנות ההדבקות ועוד ימי מחלה/היעדרות מהעבודה לכם.  

 
 חום 

 מעלות ומעלה. אין לשלוח ילד לגן עם משככי כאבים להורדת חום.  38ביא לגן ילד עם חום של אין לה
 עת! בפי הטבם צוות למדוד חורצוי להימנע ממדידת חום לילד בגן. חל איסור על ה

מאחר   37.5מדידה בבית השחי נחשבת "חום" החל מ  –במידת הצורך מדידת חום לילד בבית השחי בלבד 
שעות ללא חום. ילד שהפסיק   24מעלה למדידה זו.  על הילד להישאר בביתו למשך   0.5ות ומעלים לכל הפח 

 להדביק זה ילד שהעביר יממה שלמה ללא חום. 
 

 םדלקת עיניי
מדבקת ביותר.  אין להביא ילד לגן עד להחלמה מלאה. כלומר עין בריאה ללא אודם,  ראלית ווילרוב המחלה  

 נפיחות או הפרשה. 
 

 דלקת גרון
שעות מרגע התחלת הטיפול התרופתי. לאחר מכן ניתן יהיה לחזור   24הילד להישאר בבידוד בביתו למשך על 

 לגן בתנאי שהילד ללא חום. 
 

 הקאות 
 ש' מתום יום הפעילות.  24לביתו ויחזור לגן רק בטרם יעברו   חת ישלחא קיא יותר מפעםילד שה

 
 שלשולים 

ד יוכל לחזור לאחר שהשלשול פסק בוודאות )יש יציאה  ילד ישלח לביתו לאחר שתי יציאות שלשול. יל
 תקינה( , ושהילד חזר לבריאות מלאה. 

 
 אבעבועות רוח

 לגן רק לאחר שכל הפצעים הגלידו   ד יחזורילפעת הגלדים. ה על הילד להיות בבידוד שבוע מיום הו
 למניעת זיהומים והדבקה. 

 
 כינים  

וע קודם לכן(. חובת ההורים לדווח לצוות על מנת שכל ילדי  יש לטפל באופן מיידי בטיפול )חלה דגירה של שב
 הגן יבדקו במקביל ולמנוע הדבקה

 
 

שעות ממתן   5י או שעברו לפחות  ל תרופתפודין לא החל טיאין להביא לגן ילד שנגוע בתולעים וע – תולעים
 לאחר מתן תרופה ניתן להגיע לגן מבלי לחשוש מהדבקת יתר הילדים.  התרופה.
 ע בבית:נטיפול מו

יש לכבס את כל המצעים והמגבות שבאים במגע עם הילד. יש לנקות ולחטא את כל השירותים בבית בהם  
 השתמש הילד.

יינתן לילד כעבור שבוע ולפי הוראות   –ה. טיפול חוזר י המשפחבנ ומלץ גם לשאר מ –טיפול מונע תרופתי 
 רופא. 

 ים. בכדי שינקטו פעולות ההיגינה הנ"ל גם בגן. עהצוות בגן חייב להיות מודע להדבקה בתול טיפול בגן: 
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 בבקשה להקפיד  
 על גזירת ציפורניים! 

 
 מתן תרופות 

 . באחריותם בלבדידי ההורים ו-מתן תרופות לילדים תעשה על
רירה, תוכן כמות מדודה של התרופה מראש ובאחריות ההורים להזכיר לצוות במועד הרצוי. זאת כדי  בלית ב

 גוע ביעילות הטיפול. פלמנוע שכחה ובכך ל 
 
 
 

 הורים יקרים ,

אנו מודעים לקושי בהוצאת ילד מהגן באמצע היום, אך הדבר נעשה תוך שיקול דעת מקצועי של צוות הגן  

 וק להשגחה ותשומת לב אישית.חולה זקד מתוך הבנה שילו

 במקרה והצוות מתקשר ומבקש להגיע, נבקש לעשות זאת בהקדם האפשרי! 

רים באופן מיידי על אירועים חריגים הדורשים התערבות מיידית ובסוף היום על והצוות יידע את הה

 פגיעות או פציעות קלות.

ו, ולהיות מוכנים לקריאה במידה והילד  ת שניתנפובלילה, על תרו יש ליידע את הצוות על כל שינוי שקרה 

 לא מרגיש טוב. 

 אנא פעלו על פי הכללים לשמירה על בריאות כולנו!

 

 

 כולנו רק בריאות. לשיהיה 

 מיכל לבסקי טל 

 מנהלת הגיל הרך 

 מענית. 

 

 
 


