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 ל"בית הילדים" הורים  הסכם
 

 ביום ___________  קיבוץ מעניתבשנערך ונחתם 
 

    קיבוץ מענית  בין: 
 "( קיבוץה )להלן: "

 
 _____ _______ טל' ________ _.__________________  ת.ז.    __________ 1  לבין: 

 
 טל' _______________                   _____ ת.ז._ .____________2

 
 _________________ _______ _____ דוא"ל      ______________________מ 

 
 "(ההורים")להלן ביחד ולחוד : 

 
 וההורים הינם האפוטרופוסים הטבעיים של הקטינים: הואיל  

 שם _____________ ת.ז. ____________ ת.ל. ___________ לקבוצה __________   

 _____ לקבוצה __________ שם _____________ ת.ז. ____________ ת.ל. ______ 

 שם _____________ ת.ז. ____________ ת.ל. ___________ לקבוצה __________  

 ( הילד")להלן: " 

לוההורים   והואיל ילדם    קיבוץ פנו  כי  הילדים בויתחנך  ישהה  בבקשה  גילו ,  קיבוץב  בית    בקבוצת 
" הילדים)להלן:  בשעות   "(בית  ל  בימים,  זה  בהסכם  המפורטים  המהווים  הלןובתנאים   ,

שירותים נוספים מעבר למסגרת גן החובה )כגון: שעות וימי פעילות נוספים מעבר לשעות וימי  
החינוך,  במשרד  "  ארוחות,  הפעילות  )להלן:  ועוד(  קייטנה  השירותים צהרון,  מסלול 

מותנית ברכישת    אינהמובהר, כי ההשתתפות במסגרת גן החובה    –"(. להסרת הספק  המורחב
 ; ותים המורחבמסלול השיר

 
 מסכים לקבל את הילד לשהות בבית הילדים, וזאת בכפוף להוראות הסכם זה; קיבוץוה והואיל

 
 

 על כן הותנה, הוצהר והוסכם כלהלן:
 

 מבוא .1
 

המבוא להסכם זה, לרבות הצהרות הצדדים בו, כמו גם הנספחים להסכם זה, מהווה חלק בלתי   .1.1
 נפרד מהסכם זה. 

 
 ת להסכם זה יערכו בכתב, שאם לא כן לא יהיה להם כל תוקף.כל שינוי, תיקון או תוספ .1.2

 

כותרות סעיפי ההסכם וחלוקתם לפרקים נועדו לנוחיות הקריאה ואין ליתן להם תוקף בפרשנות   .1.3
 הסכם זה והוראותיו. 

 
 קבלה לבית הילדים  .2

 
 התנאים הבאים:כל הילד יתקבל לבית הילדים בהתקיים  .2.1

 

להסכם זה וחתמו על    'בכנספח    ף המצור  ן השאלו  ההורים חתמו על הסכם זה ומילאו את  .א
ויתור סודיות רפואית, המצורף   זה.  'גכנספח  כתב  ויתור    להסכם  מובהר בזאת, כי כתב 

וזאת במקרה של צורך   קיבוץמערכת החינוך ב  האחראי על  הסודיות ישמש אך ורק את  
רגישות לרבות  הילד  של  הרפואי  מצבו  אודות  פרטים  נדרשים  בו  דחוף  לתרופות    רפואי 

   וכיוצ"ב, ובנסיבות אלה ו/או הדומות להן בלבד.
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 הודיע להורים על הסכמתו לקבל את הילד.   קיבוץה   .ב

 

  שיחשבו כתשלום על חשבון דמי השהייה,   ,₪  1500  ההורים שילמו דמי הרשמה  בסך של .ג
 בתקופת ההסכם.       הראשוןכהגדרתם להלן, עבור החודש 

 
 כם בידי ההורים, לא יוחזרו להורים דמי ההרשמה.  ס, כי במקרה של ביטול ההמובהר

 

החינוך   .2.2 ב  קיבוץבמערכת  הילד  שיבוץ  את  דעתה  הילדים  בתי תקבע  שיקול  לפי  תקבע,  והיא   ,
 צוות המטפל. ההבלעדי, את מספר הילדים בקבוצה ואת 

 
מתחייב לקבל את הילד אלא על בסיס    קיבוץאין הילדי חוץ    שלמובהר בזאת שבנוגע להרשמה   

 . ומשרד החינוך  האזורית מועצהום פנוי ובהתאם להנחיות הקמ
 

 ההורים והתחייבויות הצהרות .3
 

ואופי    הוסברוכי    ,בזה  מצהירים  ההורים .3.1 בו  החינוך  אופן  הילדים,  בבית  החיים  אורחות  להם 
הילדים    בבית  ויתחנך  ישהה  ילדם  כי  עונייניםמ  הםו ,  לילד  מתאימים  אותם  מצאו  והםהמקום  

 . הילדים בבית הנהוגיםוהנהלים והגישה החינוכית   םכלליל סכימיםמו

 

  המושפעת   חינוכית  במסגרת  המתנהל  ילדים  בבית  שמדובר  להם  ידוע  כי  מצהירים  ההורים .3.2
  הילדים שכי ידוע להם    ,מצהירים. ההורים  קיבוץמאופיו המיוחד של ה  יםהנובע   חיים  מאורחות

ודווק ומעצימה  מעשירה  ולסביבה  מגווניםתכנים  ל  חשופים שהילד    א,  מעוניינים  הם  כך  בשל 
 . קיבוץב הילדים בביתישהה 

 

כ  ,בזה  מצהירים  ההורים .3.3 למעט  בריא,  ילד  הינו  הילד  ידם    פיכי  על  '  ב  בנספח  במפורש שצוין 
 .חריגההשגחה   או/ ו טיפול המצריכה  תופעה  או/ו  מחלה  כל לילד  אין וכי  זה להסכם

 
התעוררו בעיות    לא  כיי והנפשי, תקין,  זכי המצב ההתפתחותי של הילד, הפי   ,מצהירים  ההורים .3.4

אך מבלי    –, לרבות  חריגה  התנהגות   כל  אצלו   אובחנה  לא  כיו  הילד  לגביאו חריגות  /ו מיוחדות  
מוקדם    -לגרוע   מידע  מתן  המחייבות  הילדים  צוותלכאלה  למסור     .בבית  מתחייבים  ההורים 

 .וכאשר  אם, לילד  תהקשורו יכלשה הבעי שתתעורר מיד, שכזה מידע הילדים בית צוותל

 

  הנוגעים  מידע  התגלות  או/ו  נסיבות  היווצרות   עם  מיד  קיבוץל  להודיע   מתחייבים  ההורים .3.5
  בית ב  המתקיימת  בפעילות   חלק  לקחת  ליכולתו   או/ו  מיוחדת   לרגישות  או/ו  הילד   לבריאות 

 , כולה או חלקה. הילדים
 

ה  ,מצהירים  ההורים .3.6 ידוע להם שהסכמת  לבית  אתלקבל    קיבוץכי  על    הילד  הילדים מתבססת 
ה הסכמת  וכי  לעיל  שמסרו    קיבוץ הצהרותיהם  והפרטים  ההורים  הצהרות  בנכונות  מותנית 

 '.ב  נספחכ  המצורףבשאלון  
 

מצהירים .3.7 ומוסכם    ,ההורים  ידוע  מוסמכים,    ,קיבוץשה עליהם  כי  מקצועיים  גורמים  בהמלצת 
מתוצאות הבדיקות,  ברר  תידרש וכי ואם יירשאי לדרוש כי הילד יעבור בדיקות רפואיות כפי ש

או הפיזי של הילד אינו כמוצהר על ידי  ו/כי מצבו הנפשי    ,ע"ס חוו"ד רפואית של רופא מומחה
   הסכם זה בטל. א , יהבית הילדיםההורים ואינו מאפשר את השתלבותו ב

 
מתחייבים המקצועי    ההורים  הצוות  להמלצות  בהתאם  בפניהם   ולטפללפעול  שהוצגו    בבעיות 

 .דלבקשר עם הי 

 

שה .3.8 ככל  כי  מצהירים,  יהיה    קיבוץ ההורים  הילדים,  לבית  הילד  את  לקבל  חלק  יסכים  הילד 
 .בית  הילדים ממסגרת בית הילדים וישהה בה כשאר הילדים וישתתף בכל פעילויות

 

כי   .3.9 מצהירים,  הילדיםההורים  בית  ילדי  כל  שפעילויות  להם  והם  ידוע  להלן  כמפורט  הינן   ,
בדייקנו  לעמוד  ה  תמתחייבים  ובשעות  לשאת  ההורים  אמורות.  במועדים  בכל  מתחייבים 

 האמור.  עקב אי עמידתם בלוח הזמנים ו/או למי מטעמו  קיבוץ לההוצאות שתיגרמנה  
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ותנאי    קיבוץ לנסוע בכבישי הההורים מתחייבים   .3.10 ובזהירות, בהתאם לכללי התנועה  באיטיות 
כי  הדרך.   סמודגש,  מכל  רכב  כלי  נסיעת  על  מוחלט  איסור  רכבים  וחל  לרבות  שהוא,  ג 

החינוך,  שטח  סביב  המוצבים  ושערים  מחסומים  מעבר  החינוך.  שטחי  בתוך  תפעוליים, 
מגרשי החנייה  את רכבם ב  להחנותההורים נדרשים    באמצעות כלי רכב כאמור, אסור בהחלט!

ילד   ביאולההמסודרים   הילדים    םאת  ההורים  רגליבאופן  לבית  ללוות  .  ילדם  מתבקשים  את 
רשאים  אינם  הורים  הגרש החנייה אל ומבית הילדים, הן בתחילת היום והן בסופו.  מפיזית מ

  .לבקש מצוות בית הילדים ללוות את הילדים, או לשולחם בגפם אל מגרש החניה ו/או ממנו
 

 סעיף זה על כל סעיפי המשנה הינו סעיף יסודי להסכם זה.
 

 אורחות חיים וחינוך  .4
 

ו להם  ידוע  כי  מצהירים,  שה ההורים  לכך  מסכימים  הנהלים,  חיים,  האורחות  ינם  הגישה  ההסדרים, 
הילדים,  התכנים  והחינוכית   הילדים,  בבית  בבית  הילדים  מספר  החינוכי,  הצוות  נתונים  בחירת  יהיו 

ה דעת  והחינוכי    בלבד.   קיבוץלשיקול  הטיפולי  של הצוות  החינוך  מערכת  להחלטות  בהתאם    יורכב 
 . קיבוץה

 
הסכ נותנים  להשתתפות  ממתם  ההורים  ביתהילד  ראש  של  שגרתית  לרבות    בפעילות  שהות  הילדים, 

 . במסגרת פעילויות בית הילדים קיבוץמחוץ לתחום ה
 

 

 במסגרת מסלול השירותים המורחב שעות פעילות בית הילדים .5
 

 
במסגרת מסלול השירותים המורחב, המהווה תוספת לשעות גן  ,  ימי ושעות פעילות בית הילדים .5.1

 פורט להלן: מהינם כהחובה,  
 

הילדים " • בית  במסגרת  המורחב  השירותים  פורמליות    -"  מסלול  בלתי  שעות  כולל 
  השעות  ובין  07:00-07:55השעות    ביןבימים א' עד ה'    :כלהלן  שיתווספו למסגרת גן החובה 

14:00-16:00.    
 

יהיה פתוח  ,  ובערבי חג  'ו   בימי • פורמליות"  בית הילדים    07:55-07:00  ביןב"שעות הבלתי 
 .13:00-12:45בין השעות ו

 

 בימי שבת בית הילדים סגור.  •
 

לעיל   • שפורטו  ובשעות  בימים  יפעל  הילדים  חירום/מלחמה בית  בתקופות  ו/או    למעט 
 , המהווה חלק בלתי נפרד מהסכם זה 'ד נספחב חופשות וימי גשר כמפורט 

 
יערכו   • הילדים,  בבית  הילד  שהיית  של  הראשונים  בשבועיים  לעיל,  האמור  מי  ילמרות 

 . ה'בנספח , כמפורט קליטה ושעות הפעילות יוגדרו על ידי הצוות החינוכי
 

הזכות לסגור את בית הילדים במהלך השנה בהודעה    קיבוץמבלי לגרוע מהאמור לעיל, שמורה ל .5.2
לרבות הדרכת עזרה    מראש ובכתב וזאת לצורך השתלמות והעשרה מקצועית של הצוות החינוכי

    .  ראשונה לצוות
 

בגין הימים בהם יהיה בית    , כהגדרתם להלן,כי לא תהא הפחתה בדמי השהייה  ,מוסכםומובהר   .5.3
כי אין בקיומן של  והינם מסכימים,  כי ידוע להם    ,ריםיההורים מצה.  לעילהילדים סגור כאמור  

 חגים כדי לגרוע מחובתם לשאת בתשלום עבור החודש במלואו. וחופשות 
 

ומוסכם .5.4 ה  ,מוצהר  אחריות  הילדים    הינה  קיבוץכי  לבית  הילד  של  הגיעו  ממועד  החל  ורק  אך 
 להשגחת הצוות החינוכי ועד לאיסופו ע"י ההורים או מי מטעמם.

 
 דמי שהייה ותשלומים נוספים -התמורה .6

 
ל  התמורה  6.1 בסך המפורט    קיבוץהחודשית שישלמו ההורים  הילדים הינה  בגין שהיית הילד בבית 

של מספר ילדים במערכת החינוך של הקיבוץ,    רה קבמ"(.  השהייה   דמילהסכם )להלן: "  'א  בנספח
 . על המחיר הזול מבין השניים שניהילד מה   החל  5%תינתן הנחה של  
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הוראת קבע  או    שיקים דחויים  12  -פריסה לבאמצעות  דמי השהייה ישולמו על ידי ההורים מראש,   6.2
 . הראשון  שעבור כל שנת הלימודים. דמי ההרשמה יופחתו מדמי השהייה עבור החוד  ,חודשית

 
ההורים מתחייבים לשלם את דמי השהייה במלואם בגין כל תקופת ההסכם, אך במקרה ששהות   6.3

, יחויבו ההורים בדמי השהייה בגין  קיבוץהילד בבית הילדים תופסק על ידי ההורים, בהסכמת ה 
   .ובגין חודש מלא נוסף  עד לתום החודש השוטף הילדיםתקופת שהותו של הילד בפועל בבית 

 
לחודש בגין כל יום של פיגור בתשלום וזאת מבלי    1%ריבית פיגורים בסך  יחויבו בתשלום  רים  והה 6.4

 . לפגוע בכל תרופה או סעד לה זכאי הקיבוץ
 

ידי ההורים ל 6.5 על  ישולמו  כי דמי השהייה  עבור תקופות    קיבוץלמען הסר ספק מובהר בזאת,  גם 
חו לרבות  שהיא,  סיבה  מכל  הילדים  מבית  הילד  ייעדר  חלילה,  פבהם  ו/או,  מחלה  חופשות  שות, 

ממושכתאשפוז.   היעדרות  של  חריגים,  בלבד    במקרים  מחלה  על  בשל  רצופים  14העולה    ,ימים 
 .תהיה רשאית מנהלת המעון לאשר הפחתה בשכר הלימוד 

 
 זה הינם תנאים יסודיים ועיקריים בהסכם זה.  6תנאי התשלום כמפורט בסעיף 

 
 הגעה ועזיבה  .7

 

ו 7.1 מצהירים  ובחזרה  מההורים  הילדים  לבית  הילד  להבאת  האחראים  הינם  כי    . ממנותחייבים, 
הילד   את  ילוו  ללההורים  המפורטות  הפעילות,  שעות  בסיום  לקחתו,  ויבואו  הילדים    . עילבית 

בבאחריות   צוות המטפלות  ליידע את  הההורים  בסוף  ייאסף  והילד  ידי אדם שאינו  מידה  על  יום 
   להסכם זה. 'ו כנספחמצ"ב האחד ההורים, ולפועל בהתאם לנוהל 

 

עד  ההורים מתחייבים   7.2 ו  8:30להביא את הילד  .  16:00לאסוף את הילד לא יאוחר מהשעה  בבוקר 
 . 13:00 שעהעד הביום ו' האיסוף יהיה 

 
ההורים מצהירים כי הוסבר וידוע להם שאיחור באיסוף הילד גורם להארכת שעות הפעילות בית   7.3

 ועל  כן הם מתחייבים להגיע בזמן.  ,יות, לרבות תשלום שכ"עלהילדים, דבר הכרוך בהוצאות תפעו 
 

מחוץ לשעות הפעילות כהגדרתן לעיל,    קיבוץההורים מתחייבים שלא להשאיר את הילד בתחומי ה 7.4
וכי אחריות ה  הנה אך ורק ממועד הגיעו של הילד לבית הילדים ועד ללקיחתו    קיבוץללא השגחה 

  קיבוץ י לגרוע מהאמור לעיל, מצהירים בזאת ההורים כי הלממנו על ידי ההורים או מי מטעמם. מב
, מיד  קיבוץאינו אחראי לכל נזק שיגרם לילד מחוץ לשעות הפעילות וכי הם מתחייבים לשפות את ה

לילד   נזק שאירע  עקב  נגדו  תביעה שתוגש  ו/או  דרישה  ו/או  טענה  כל  בגין  דרישתו הראשונה,  עם 
 מור לעיל. אמחוץ לשעות הפעילות כ קיבוץבתחומי ה

 
 בהסכם.  התחייבות יסודית הינה על תתי סעיפיו בסעיף זה  הוריםהתחייבות ה

 
 תנאי חיים והסדרים  .8

 
 כלכלה  8.1

חמה    קיבוץה צהריים  ארוחת  בוקר,  ארוחת  לילד  קלה(  יספק  צהריים  ארוחת  ו'  וארוחת  )ביום 
 . קיבוץ. התפריט והמתכונים יהיו בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של הביניים
ו מיוחדת  ת היה  מזון  דיאטת  לספק  ידרש  חשבונם  ועל  אחריותם  על  ההורים    ,זו  דיאטהידאגו 

סיפקו ההורים דיאטה מיוחדת לילד, לא יהיה בכך כדי להפחית את דמי    .בתאום עם בית הילדים
   השהייה, כהגדרתם להלן.

 
 ביגוד והנעלה 8.2

, הכל בכמות  ולניקיונם  הורים ידאגו להבאת בגדים ונעליים להחלפה ולרזרבה לילד, וללקיחתםה
 . בית הילדים  צוותובתחלופה שייקבעו על 

 
 מצעים ושמיכות ,מגבת 8.3

יביאו   להחלפתמצעים  ההורים  וידאגו  הילדים,  בבית  הילד  שיתעורר    םבנקיים  לשימוש  עת  בכל 
 .  הנחיות צוות בית הילדיםהצורך בכך או לפי 
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   בריאות .9
 

ו הבלעדית  האחריות   9.1 הילד,  של  בריאותו  לרבות  הל  כללשמירת  בו,  הרפואי  בכינים,  טיפול  טיפול 
אחריותם וחשבונם  , מוטלת על  או כל טיפול נדרש אחר  טיפול שיניים  , מעקב התפתחותי  ,חיסונים

 . בלבד ההוריםשל 
 

במפורש 9.2 מיוחדים    , מוצהר  טיפולים  רפואיים,  טיפולים  כוללת  אינה  הילדים  בבית  השהייה  כי 
 פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק, וכדומה.   וחיסונים, טיפול נפשי, חינוך מיוחד,

 
מצהירים 9.3 בכי    ,ההורים  שלהם  הבריאות  ביטוח  במסגרת  בריאות  ביטוח  קופת                        לילד 

ה     חולים  בפני  לקבל    קיבוץויציגו  הילד  זכאות  בדבר  מתאימים  אישורים 
ביטוח הבריאות של הילד    למען הסר ספק יובהר, כי  טיפול רפואי בקופת החולים אליה הם שייכים.

 הינו על חשבונם ועל אחריותם הבלעדיים של ההורים.
 

הילדים   9.4 בית  צוות  ,  לילד  ראשוני  וטיפול   ראשונה  עזרה  למתן  לדאוגההורים מסמיכים בזאת את 
  והכל   קיבוץבהילדים ו/או הצוות הרפואי    ביתבכל מקרה שיזדקק לכך, לפי שיקול דעתו של צוות  

ראשונה    לילד  נה נית.  אמת  בזמן  הניתן  ככל  ים רההו  ובידיעת   בתיאום   ראשוני  טיפולאו  /ו עזרה 
ה   לשפות  מתחייבים  ההורים  .שתהיינה  ככל,  בעלויות  ההורים  שאויי ,  כאמור מיד  קיבוץאת    עם , 

  או /ו  מיידיובין בעקיפין, בגין כל טיפול    במישרין  בין ,  קיבוץל  שיגרםדרישתו הראשונה, בגין כל נזק  
   .כלשהי מסיבה חשבונו על  לילד  קונשהוע  רפואית עזרה

 

  קיבוץ מרפאת הלפי שיקול  זאת  פינוי לבית חולים,    במקרה חירום ו/או במקרה של פציעה הדורשת  9.5
בכל עלויות הפינוי  שאו  יי   םהוריה .  קיבוץיפונה הילד לבית חולים על ידי ה  ,בית הילדים  צוות ו/או  

 לנס ו/או שירותי מגן דוד אדום.ועלות הזמנת אמב והטיפול כאמור, ככל שתהיינה, לרבות 
 

, אלא אם כן מדובר בטיפול תרופתי  בבית הילדים  ,מכל מין וסוג שהואה,  ו לילד כל תרופנת נלא יי 9.6
וחתימת   מרופא  מפורשות  והוראות  לאישור  בכפוף  והכל  אחרת  ו/או  כרונית  מחלה  בגין  מתמשך 

 .ההורים על אישור מיוחד
 

בה  מכל אחריות למחלה כלשהי שהילד יחלה  מי מטעמו    וו/א  קיבוץההורים משחררים בזאת את ה 9.7
 בית הילדים. בזמן ו/או עקב שהותו ב

 
המטפל  , אלא באישור בכתב של הרופא  בית הילדיםבתקופת מחלה ישהה הילד בביתו ולא ישוב ל 9.8

ספציפי   )ובאופן  בריא  הילד  לפיו  הילד,  מדבקת(,  –של  במחלה  חולה  ב  אינו  לשהות    בתי וכשיר 
מעלות ומעלה,     38דלקת עיניים, שלשול, חום של    –לה מדבקת": לרבות אך לא רק  ח"מ   הילדים.  

 הקאות, פצעים בפה, דלקות עור לסוגיהן. 
 

ו/או חש ברע ו/או לקה במחלה מדבקת, במהלך שהותו    הת, הילד חל/מוסכם כי אם לדעת המטפל  9.9
האם מצב בריאותו של    ה,/ות לקבוע, עפ"י שיקול דעת/תהא רשאיי/ת  / , אזי  המטפלהילדים  בתיב

ת  /תודיע  המטפל י/במהלך אותו יום. בכל מקרה בו    הילדים   בתי הילד מאפשר את המשך תפקודו ב
ב תפקוד  המשך  מאפשר  אינו  הילד  של  הבריאותי  מצבו  כי  ההורים  הילדים  בתי להורים,  יגיעו    ,

ה   הילדים  בתיל אחר עפ"י      ילד לטיפול רפואי או לכל טיפולבהקדם האפשרי, על מנת לקחת את 
 שיקול  דעת ההורים. 

 
לחוזה זה, וכן    9.8תתאפשר רק עם המצאות אישור רפואי כאמור בסעיף    הילדים  בתיחזרת הילד ל 9.10

 שעות לאחר ירידת החום.   24במקרה של חום, לפחות  
 

 . אוג לניקיון הראש של הילד מכינים באחריות ההורים לד  9.11
 

ידווחו 9.12 הילד    קיבוץל  ההורים  של  בריאותו  מצב  חריג  ושל המשפחה  על  אירוע  כל  מיוחד  ו/ועל  או 
 . אודות דיאטת מזון מיוחדת שהילד זקוק לה -מבלי לגרוע ו  –, לרבות או למשפחהו/שיקרה לילד 

 
ההורים אחראים לחסן את הילד בכל החיסונים על פי הנחיות משרד הבריאות ו/או הניתנים כדבר   9.13

" בתחנות  הט שבשגרה  בפני  ויציגו  חלב",  מפנקס    קיבוץ יפת  עותק  הילד.  של  החיסונים  פנקס  את 
כי קיבל את כל    קיבוץ למען הסר ספק, ילד שלא הוצג בפני ההחיסונים יישאר בידי הצוות החינוכי.  

החיסונים הנדרשים על ידי משרד הבריאות ו/או טיפת חלב, לא יוכל להשתלב במערכת החינוך של  
 .  קיבוץה
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א ניתן חיסון כאמור, לא תהיה להורים ו/או לילד כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי  לו  במידה 9.14

 , אם הילד יחלה במחלה, שבאחריות ההורים לחסן את הילד נגדה כאמור לעיל.קיבוץה
 

 אחריות וביטוח  .10
 

ל חשבונם ובאחריותם הבלעדיים  עלעיל והינו    9.3הינו כמפורט בסעיף  ביטוח הבריאות של הילד   10.1
 . של ההורים

 
הילד    יבטח  קיבוץה 10.2 ב את  שהותו  ב  קיבוץלגבי  כמקובל  ג',  צד  ההורים  קיבוץבביטוח    רשאים. 

נציגי ה   קיבוץלעיין בפוליסת הביטוח של ה . ההורים מוותרים על כל  קיבוץבתיאום מוקדם עם 
 סות, או כל פרט מפרטיהן. יהפול איזה מהקשורה או נובעת, מאי ידיעת ו/או תביעה טענה  

 
המלא   10.3 התשלום  את  יהוו  הנ"ל,  ג'  צד  ביטוח  במסגרת  ביטוח  חברת  ידי  על  שישולמו  תשלומים 

 . קיבוץהוהסופי של  
 

ה 10.4 את  לשפות  מתחייבים  תביעה  קיבוץההורים  ו/או  טענה  כל  בגין  הראשונה,  דרישתו  עם  מיד   ,
נגדו ו/או כנגד מי מטעמו ו/או כנגד מי מצוות בית נזק שאירע לילד שלא    שתוגש  הילדים, עקב 

 .עקב פעילות בבית הילדים

 

מסוכנים   10.5 חומרים  ו/או  חפצים  הילדים  לבית  עמו  יביא  לא  הילד  כי  לכך  אחראים  ההורים 
 העלולים לגרום נזק לילדים אחרים והם יהיו אחראים ישירים לכל נזק שייגרם עקב כך. 

 
ו/או הצוות לא יהיו    קיבוץערך כספי חריג וה  ההורים אחראים כי הילד לא יביא עמו חפצים בעלי 10.6

 אחראים לאובדן או נזק שייגרם לכל דבר ערך כאמור. 
 

  קשר עם ההורים .11

ה 11.1 מקום  על  פרטים  החינוכי  לצוות  למסור  ההורים  הילד  יעל  נמצא  בהן  השעות  במשך  מצאם 
 כדי שניתן יהיה למסור להם מידע דחוף הקשור בילד.    קיבוץב

 
תן אחד ההורים תהיה תקפה גם ללא אישור ההורה השני והצוות החינוכי  נהוראה ו/או אישור ש 11.2

נ   קיבוץ הו/או   כאמור  אישור  או  הוראה  אם  אחראי  יהיה  השני  ילא  ההורה  לדעת  בניגוד  תנו 
ובניגוד לאחריות ההורה אשר נקבעה ע"י רשות שיפוטית. הוראות מנוגדות של ההורים אשר לא 

 יביאו לסיומו של חוזה זה.   יאפשרו קיום חובות ההורים כראוי,
 

 תקופת ההסכם וסיומו  .12
 

ועד    01.09.2021הינו לשנה אחת בלבד החל מיום  לגבי מסלול השירותים המורחב  תוקף ההסכם   12.1
אחרון(    31.8.2021ליום   פעילות  )יום  "כולל    בלתי  שעות  הכולל  במסלול  ההסכם  תקופת)להלן: 

  ."(פורמאליות
 

מגוריהם 12.2 בילדים שמקום  יהיו    סמוך,  קיבוץהמחוץ לתחומי    ככל שמדובר  לתום תקופת ההסכם 
ל לפנות  רשאים  בכפוף    קיבוץההורים  והכל  הבאה  הלימודים  לשנת  ילדם  את  לקבל  בבקשה 

שמורה הזכות הבלעדית    קיבוץלחתימה על הסכם חדש והסדרת כל התשלומים. למען הסר ספק, ל
   .אם להיענות לבקשה אם לאו וזאת ללא כל  צורך לנמק החלטתו

 

 : לפי שיקול דעתו בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן ,זכאי להביא הסכם זה לידי סיום קיבוץה 12.3
 

 . ההורים לא עמדו בתנאי התשלום על פי הסכם זה .א
 . פרטים לא נכונים על הילד כנדרש בהסכם זה קיבוץההורים מסרו ל .ב
 .ההורים אינם ממלאים אחר התחייבויותיהם כנדרש בהסכם זה .ג
מ .ד אינם  פעולה  שההורים  לתפים  נשמעים  ו/או  ואינם  החינוכי  העדר  צוות  של  במקרה 

 . ו/או כל אחד מההורים לבין ההורים בית הילדים תקשורת בין 
 .קיבוץההורים אינם מכבדים את אורחות ונוהגי החיים ב .ה
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בית  כבלתי מתאים לשהות ב  קיבוץגורמים מוסמכים ומקצועיים מטעם ההילד נמצא על ידי   .ו
 התנהגותית.  או מבחינה – פיסית או נפשית  -אותית יהילדים מבחינה בר 

הורים או מי מטעמם אשר גרמו ו/או הביאו במעשיהם אם בצורה ישירה או עקיפה לפגיעה   .ז
 בקבוץ, בצוות החינוכי או בנושאי משרה בקבוץ לרבות הוצאת לשון הרע. 

 

ה ימסור  שלעיל  המקרים  מן  אחד  יבוא    קיבוץבכל  וההסכם  בכתב  הודעה  סיום  ללהורים  ידי 
 ימים מיום מסירת ההודעה.    30בתום 

 
ולא   , מטעמים אשר קשורים בהתאמת הילד לבית הילדיםהסכם זה החלטה בדבר סיום כי  , מובהר 12.4

של   מחדל  ו/או  להשמיע  כאמור,  רים  והה במעשה  הזדמנות  להורים  שניתנה  לאחר  רק  תתקבל 
   טענותיהם.

 
לעיל 12.5 האמור  שהיי   ,למרות  עלולה  בו  חריג,  יהיה    תבמקרה  לאחרים  או  לעצמו  נזק  לגרום  הילד 

 , לפי שיקול דעתו הבלעדי, להביא חוזה זה לידי סיום באופן מיידי.  קיבוץרשאי ה
 

י ההורים, והללו יהיו  פ כל חבות כל  קיבוץבמקרה של ביטול ההסכם כאמור לעיל, לא תחול על ה  12.6
יטול ההסכם והפסקת שהייתו  בבגין    קיבוץאו תביעה נגד ה/או דרישה ו/מנועים מלטעון כל טענה ו

 של הילד בבית הילדים.

 

 , תשולם התמורה רק בגין אותו חודש.  קיבוץהגיע ההסכם לסיומו במהלך השנה בשל הודעת ה 12.7

 

 הגיע ההסכם לסיומו, מכל סיבה שהיא, יחדל הילד לשהות בבית הילדים מיד עם סיום ההסכם.   12.8
 

רשאים   12.9 יהיו  זה,    ההורים  בת  הבכפוף למתן  לבטל הסכם  ובכתב  יום    30  ודעה מראש  )שלושים( 
את    קיבוץ ה  .קיבוץל להורים  החודשים  ישיב  בגין  ההסכם הסכומים  תקופת  לתום  עד    שנותרו 

 .   וחודש מלא נוסף ובכפוף לתשלום מלא עבור החודש בו ניתנה הודעת הביטול על ידי ההורים
 

 שעת חירום   .13

 
תי, בטיחותי, או רפואי המחייב  טחוני, תברואי או אירוע ב  במידה ויתרחש מצב חירום, מצב מלחמה,

פינוי מידי של הילדים, ידאגו ההורים לאלתר  ,  קיבוץעל פי הוראות פיקוד העורף ו/או צוות צח"י של ה
 . קיבוץעם קבלת ההודעה הטלפונית מבית הילדים לקחת את הילדים ולהוציאם משטח ה 

 
  שונות .14

 
שה 14.1 ההסכמות  כל  את  מהווה  זה  וסכם  הצדדים  הבטחה,  בין  מו"מ,  מצג,  כל  במקום  בא  הוא 

כריתת  דזיכרון  התחייבות,  התקשרות,   למועד  עד  הצדדים,  בין  שנעשו  קודם  הסכם  או  ברים 
ובשום מקרה לא  בין במישרין ובין בעקיפין,  פה,  -הסכם זה, ככל שהיו כאלה, בין בכתב ובין בעל

 ישמשו לצורך פרשנות הסכם זה.
 

 ה וחתמו עליו מרצונם החופשי ובהבינם את תוכנו.קראו הסכם ז הצדדים מצהירים כי 14.2

 
הצדדים   14.3 זה,  כתובות  הסכם  זה.יהלצרכי  להסכם  במבוא  כמפורט  מצד  כל    נן  שתישלח  הודעה 

תחשב כאילו    . הודעהשלח בדואר רשום או תימסר לנציג מוסמך של כל צד בידתאחד למשנהו  
בתום   לתעודתה  במשר   72הגיעה  מסירתה  מעת  למשלשעות  הדואר  ואם  ד  רשום,  בדואר  וח 

 בעת מסירתה.  -נמסרה ביד 
 
 

 ולראיה באו הצדדים על החתום: 
 

 
 
 

 קיבוץה  ההורים
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 קיבוץ מענית  – מורחב שירותים מסלולגן חובה ובב דמי שהייה –' אנספח 
 
ב  –, בימים א'  30.6.2021עד ליום    01.09.2021חודשים בשנה, החל מיום    10  פועלהחובה    גן .1 ין השעות  ה' 

, למעט בתקופות מלחמה/חירום  12:45עד השעה    07:55ובימי שישי ובערבי חג מהשעה    14:00עד    07:55
 "(.  החובה גן)להלן: " החינוך משרד של חופשותה לוח בהתאם לו/או חופשות/ימי גשר, 

 
  בה הקצ  עבורם  מקבל  אינו   שהוא  שונים  שירותים  מתן  לצורך  החובה  גן  את  משמשים  ההורים  תשלומי .2

 (. אזורית)מועצה  המקומית  מהרשות או נוךהחי  ממשרד
 

הם    התשלומים .3 חובה  שירותי  רשות.  שירותי  עבור  ולתשלומים  חובה  שירותי  עבור  לתשלומים  נחלקים 
שירותים שחייבים לשלם עבורם גם אם אין צורכים אותם, ועמם נמנים ביטוח תאונות אישיות לתלמידים  

  שירותי   הם   הניתנים  השירותים  שאר  כל ירות הזה ניתן(.  ויות שבהן השוביטוח מקיף של בריאות השן )ברש
  עם  יחד.  זה  שירות  עבור  ישלם  לא  זה  ובמקרה,  מסוים  שירות  יצרוך  לא  שילדו  להחליט  רשאי  והורה,  רשות
 . לקבלו זכאי אינו  ילדו   - מסוים שירות עבור לשלם  שלא הבוחר הורה  זאת

 
שירותי רשות  פק מסלול שירותים מורחב הכולל  ית הילדים מסמעבר לשירותי חובה ורשות בגן החובה, ב .4

לה עיקריים:    3-נחלקים  )1)סוגים  חובה;  גן  צהרון מתום   )2( חובה;  גן  לפני  בוקר,  שירותים  (  3( השלמת 
 ביניהם חוגים, חופשות במהלך שנת הלימודים וקייטנת קיץ.  נוספים 

 
 . השירותים המורחברכישת מסלול מותנית ב אינהההשתתפות במסגרת גן החובה מובהר, כי  .5

 
 ההורה  חתימת  7:55-14:00 החובה בגן הורים תשלומי פירוט
  ₪  49 חובה   ביטוח

  בגן חובה  רשותשירותי 
 ₪  597 "ן )תכנית לימודים נוספת(תל
 ₪  220 מסיבת/טיולים / תרבות סל

 : )פירוט(מרצון שירותים רכישת
 

125  ₪ 

 חוד'  10-ל ₪  991 "כסה
 

 * ורים במסלול מורחב בית הילדיםרוט תשלומי הפי
  רשות בבעלות הקיבוץ – צהרון

   14:00-16:00 )כולל ארוחת צהרים(
 

 ₪ לחודש  985
 

 חוד'  10-ל ₪ 9,850 סה"כ שנתי צהרון
 

 
   השלמת בוקר על ידי הקיבוץ

 ₪  695 בימי חול  (7:00פתיחה מוקדמת )
 ₪   2,680 ארוחת בוקר 
   ₪ 3753, השלמת בוקר  –סה"כ שנתי 

 
   שירותים נוספים על ידי הקיבוץ

 ₪   3,778 משרד החינוך  ללוח חופשות ימי לימוד מעבר 
 ₪   750 חוג העשרה נוסף  

 ₪   750 הכשרת צוותים פדגוגיה קיבוצית  
   ₪ 5,278 שירותים נוספים –סה"כ שנתי 

   
  שבועות*  7 חופש גדול  –קייטנה 

קיבוץ כולל  16:00עד    7:00)משעה    קייטנת   ,
 הפעלות ופעילויות וארוחות בוקר וצהריים( 

3614  ₪ 

  ₪   23,108 כל הרכיבים  –סה"כ שנתי 
 ₪    1,926 תשלומים 12-תשלום חודשי  ב
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ל • ועד  הלימודים  שנת  במהלך  הגדול  החופש  לקייטנת  ילדו  הרשמת  שיבטל  זכאי 15.5-הורה  יהיה   ,  
 טנה בלבד. כספי בגין הקיילהחזר 

 
 

---------------------------------------------------------------------------- 
 

 ספח לנספח 
 

 אנא בחרו באפשרות המתאימה ואשרו את הבחירה בחתימת שני ההורים. 
 

   ______________________ אנו, ________________________________ הורי הילד
 "(.  מסלול החובהבמסלול "חוק חינוך חובה חינם" )"  רת  גן החובהוחרים לבננו/ביתנו מסגב
 
   _____________________ אנו, ________________________________ הורי הילד

, שבו תוספת  16:00וצהרון עד השעה   07:00בוחרים לבננו/בתנו מסגרת הכוללת הגעה מוקדמת ב 
 ינוך.  לל בחופשות של משרד החהשירותים הפרטיים, כו

 
 

שנת    יבוץקה* במהלך  המורחב  שירותים  מסלול  למסגרת  החובה"  מ"מסלול  מעבר  לאפשר  מתחייב  אינו 
ונתון   בלבד  פנוי  מקום  בסיס  על  יהא  והדבר  נוספים(  ושירותים  פורמאליות  בלתי  שעות  )הכולל  הלימודים 

 .  קיבוץלשיקול דעתו המלאה של ה 
 

 חתום: ובזאת אנו באים על ה
 

 חתימה: __________   _____ שם: ________ חתימה: _____  שם: ________ 



 02.06.2021נוסח מיום  
 

 19מתוך  10עמוד 

 

 נספח ב'
 

  ________________ :_____________ תאריך לידה שם הילד
 

  _______________ מקום לידה____________ תאריך עליה 
 

  ________ מין  מס' תעודת זהות____________________
 

  ___ _____________ ריך לידה :_____________ תאשם הילד
 

  _______________ ידה____________ תאריך עליה מקום ל
 

  ________ מס' תעודת זהות____________________ מין 
 

  ________________ :_____________ תאריך לידה שם הילד
 

  _______________ מקום לידה____________ תאריך עליה 
 

  ________ ______ מין מס' תעודת זהות______________ 
 

 מיקוד_________  _______________________ ת:_____ כתוב
 

 טלפון בבית:_________________ 
 

 :______________ מס' תעודת זהות:____________________ שם האב
 

     __________________ טל' בעבודה      __________________    מקצוע
  

 mail:E ________ _______________ _____ טל' נייד___________________ 
  

 ________ ________זהותמס' תעודת ________________ :שם האם
 

 ________ ________  _______________ טל' בעבודה:  מקצוע:
 

 mail:E_______________________ _____ טל' נייד:__________________ 
 

 רשימת שמות האנשים המורשים לקחת את הילד מבית הילדים: 
 
 תפקיד __________________ /קרבה __________________ 

 
 __________ תפקיד_________/קרבה__________________

 
 האם הילד היה במסגרת כלשהי לפני כניסתו למסגרת זו? .1
 

 
 
 ? )ילד חריג, גירושין, הורה יחיד, עולים חדשים, מעבר לבית חדש, וכו'( מצבים מיוחדים במשפחה .2
 
 
 
 
 הילד:מצב בריאותו של  תיאור  .3
 

         מחלות מיוחדות שעבר: .א

          טיפולים מיוחדים: .ב
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       עות מיוחדות:   פצי .ג

        לתרופות:אלרגיה /ישות האם יש רג  .ד

      ____________________________ למזון:אלרגיה / רגישות  .ה

 ? הוראת משרד הבריאות וטיפת חלבמחוסן בהתאם ל האם הילד  .ו

    __________________ ____במידה ולא, מהי הסיבה לכך? .ז

 _____ ____________  האם הילד מקבל תרופה כלשהי באופן קבוע? .ח

______________ ______________________ _______________ ______________  

         _ אם כן, מהי הסיבה לכך ?_____________________________      

 
__________________________________ :______________________________________הערות

_________________________ _________________________________ ___________________

 _____________________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ _________

________- 

 
 
 ההורים: 

 
 

          _________________   __________________ 
 אב הילד             אם הילד 
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 'גנספח 
 

 כתב ויתור סודיות רפואית 
 

 

       הילד/ים שם

         כתובת

        מס' ת.ז

        קופת חולים

 
 
 

רו כל  ומאת  הנ"ל,  חולים  קופת  מאת  מבקשים  הח"מ  כל  אנו  על  לאומי  לביטוח  המוסד  רפואי,  עובד  פא, 

אחמחלקו ואדם  למסור  תיהם,  כלשהו,  בהגיל  חינוך    לנציגת ד  מעניתהרך  שמספרה    קיבוץ  שיתופית  אגודה 

ה   _________ לאחות  ה  קיבוץו/או  של  המשפחה  לרופאת  הפרטים  קיבוץו/או  כל  הכלל  ,את  מן  יוצא    , ללא 

או על כל מחלה  / נזכר לעיל, ו  ו/הבתי אשר שמ /של בני  ה /בריאותו מצב  אודות  על ידי המבקש הנ"ל  המבוקשים  

בה בעתיד, והננו משחררים אתכם וכל    שתחלה/או שייחלה /בה כעת, וה חולה  / נויה או ש/עבר ו בתה בה  /חלהש

או כל סניף מסניפכם מחובת  /או כל מוסד ממוסדותיכם הרפואיים, ו/או עובד רפואי אחר ו/רופא מרופאיכם ו 

זו כלפי   בתי, ומוותר על סודיות/תה של בני / או מחלתו/ו   ה/ודיות רפואית בכל הנוגע למצב בריאותו שמירה על ס

 ל ולא תהיינה לי אליכם כל טענה או תביעה מסוג כלשהו בקשר להנ"ל.הנ"

 

 כתב ויתור זה מחייב אותי, את עזבוני ובאי כוחי החוקיים וכל מי שיבוא במקומי. 
 
 

יפה   זה  ויתור  כתב  של  תש רק  כוחו  הלימודים  עוד"אפלשנת  כל  ורק  בבית   מתחנך  בתי/בני  ,  הילדים    בפועל 
 . מענית  קיבוץב
 
 

 תי על החתום: ולראיה בא
 

  _______________________ _  :ההורה  שם
 

        חתימה:
 

     :    תאריך
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 ב פ" חופשות לשנת תשחגים ולוח נספח ד' 
 

 

 שישי יום 20.8.22  ךמערכת החינו  יום אחרון לפעילות 
 רביעי. יום   1.9.22- ב פתיחת שנת הלימודים תשפ"

 
 ומבורכת. שנה טובה

 

 

 ערותה ךתארי ימים  מועד

 מתחילים שנה 1.9.21 רביעים יו  פתיחת שנה

 6.9.21-שנייום  ראש השנהערב 

 7.9.21- לישייום ש

 8.9.21- רביעייום 

 המערכת סגורה 

 שבתון

 שבתון

 9/9/21- חמישייום 

 חזרה לגנים 

 

ויום  יום כיפור  ערב

 כיפור

 

 15.9.21- רביעייום 

 16.9.21 -חמישייום 

 12.00פועלת עד המערכת 

 שבתון

 17.9.21-יום  שישי 

 חזרה לגנים 

 20.9.21שני יום  סוכות ערב 

 21.9.21-שלישייום 

 13.00עד  פועלתהמערכת 

 המערכת סגורה שבתון. 

 22.9.21יום רביעי 

 חזרה לגנים. 

)הושענה  שמחת תורה

 רבה( 

 26.9.21 ראשוןיום 

 27.9.21שני יום 

 המערכת סגורה  -יום גשר

 המערכת סגורה שבתון. 

 28.9.21ום שלישי י

 גנים חזרה ל

 טו בשבט 

 

  כרגיל פועלתהמערכת  17.1.2022שנייום 

 פורים

 

 פורים בגנים  כרגיל פועלתהמערכת  16.3.22-רביעייום 

 פסחערב 

 חג פסח ראשון 

 15.4.22יום שישי 

 16.4.22יום שבת 

 

 המערכת סגורה 

 שבתון

 

 17.4.22יום ראשון 

 22.4.22 שישייום  פסח שניחג 

 

 13.00פועלת עד ערב חג מערכת 

 

 24.4.22יום ראשון 

 חזרה לגנים 

 יום הזיכרון 

 

 12:00פתוח עד  12:00מערכת חינוך פועלת עד  4.5.22-רביעייום 

  6.5.22 –יום שישי  שבתון -מערכת סגורהה 5.5.22-חמישייום  יום העצמאות

 חזרה לגנים 

 ל"ג בעומר

 

  .המערכת פועלת כרגיל 18.5.22חמישי  יום

 4.6.22בת שיום  ערב חג שבועות 

 

 סגורה המערכת 

 

 מערכת סגורה 

חזרה   6.6.22שני יום  שבתון -המערכת סגורה 5.6.22ראשון יום  שבועות 

 לגנים.

 המערכת סגורה.  8.7.22יום שישי  טיול צוות 

 

   7.7.22היום חמישי 

המערכת פועלת עד  

13.00 

 ימי הערכות

 

  מערכת סגורה  21-31.8

שנה  ים מחדש,מתחיל  1.9 רביעייום  פתיחת שנה

 טובה
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 ימי קליטה  - ה'נספח 

 
 

 גני חובה ב

, למן  14:00 -7:55כסדרם, בין השעות  בגני הילדים לגילאי חובה יתקיימו הלימודים    א.
אשון. הורים המעוניינים לקחת את ילדיהם מוקדם יותר יורשו לעשות זאת  היום הר

 בתיאום עם הגננת. 

 יתקיימו הלימודים כדלהלן:  4-3בני  בגנים שמבקרים בהם ילדים     ב.

 10:00-7:55ראשון לשנת הלימודים: בשעות ביום ה     (1

 11:00-7:55ת לשנת הלימודים: בשעוביום השני      (2

 ום השלישי והלאה יתנהלו הלימודים כסדרם. מהי     (3

ם ישהו בגן  ב' לעיל, ילדים שזו להם שנת לימודיהם השנייה בגן הילדי-על אף הנאמר ב     ג.
ם המעוניינים לקחת את ילדיהם מוקדם  . הורי14:00החל מהיום הראשון עד השעה 

 בתיאום עם הגננת. יותר יורשו לעשות זאת 

 הגן בגן הילדים למן היום הראשון עד סוף יום הלימודים. בכל מקרה ישהה צוות      ד.
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 הלימודים יום בסיום או מוקדם ושחרור הילדים לבית ילדים  הבאת נוהל –' ו נספח

 
 ודיםשחרור ילדים לפני סיום הלימ

 
לפני   מהגן  ילדים  הוצאת  תאושר  להלן  המפורטים  יוםבמצבים  ובאישור   הלימודים, סיום  לנהלים  בכפיפות 

 ההורים:
שלדעת הוריהם נדרש להם זמן ארוך יותר   לצורך שחרורם המוקדם מן הגן של ילדים - שחרור לצורך הסתגלות

 לן:מסגרת שעות יום הלימודים המלא יש לנהוג כמפורט להלהסתגלות ל
 
 .13:30(הילדים ישוחררו בשעה 1
 ס יתויק בתיק ניהול הגן. ( ויחתמו עליו. הטופ3ה'  בנספחופס בקשה )ראו (הורי הילדים ימלאו ט2
 

ת,  השחרור המוקדם יתקיים במהלך השבוע הראשון לפחות. במקרה שההורים יחליטו, לאחר תקופת ההסתגלו
 הודעה לגננת.    יוכלו לעשות זאת באמצעות להחזיר את ילדם למסגרת של יום לימודים מלא, הם

 
ל דים המוסעים בקבוצה לצהרונים ואשר  ורם המוקדם מן הגן של יללצורך שחר   -צהרונים  ילדים המוסעים 

 ן: מבוגר מטעם הצהרון אחראי להוצאתם מהגן ולליווים למסגרת הצהרון יש לנהוג כמפורט להל
 . 13:30(הילדים המוסעים לצהרונים ישוחררו בשעה  1
 בתיק ניהול הגן. עליו, והטופס יתויק ( ויחתמו 1בנספח ה'(הורי הילדים ימלאו טופס בקשה )ראו 2
 

ההורה או מי   אם עולה צורך לשחרר את אחד הילדים לפני סיום יום הלימודים,  -פעמי  -מוקדם חדשחרור  
מכתב   ה עליו להציגאחר לקחת את ילדם, יהי    קרה שההורים שולחים מישהושנשלח על ידו יבוא לקחתו. במ

 ייפוי כוח חתום על ידם. 
 

זקוק לטיפולים   והוא בעיות בריאות שר לילדכא יוחדים וחריגים, כגוןבמקרים מ  -וחריגים    מקרים מיוחדים 
ם הוצאת ילד מהגן לפני  הניתנים לו מחוץ לגן בשעות פעילות הגן, וכן במקרים חריגים אחרים שמתבקשת בה

י אפשר  הלימודים,  יום  לשםסיום  למפקח/ת,  בבקשה  לפנות  לשחרור היה  אישור  לפנ  קבלת  יום  הילד  סיום  י 
 . הלימודים

 
 רתם לביתם הבאת הילדים לגן והחז

 
לשלוח1 או  לגן  ילד  להביא  אין  הלימודים .  יום  בסיום  לביתו  על   ללא ילד  ההורים.  מטעם  מורשה  של  ליווי 

יל ועלהבאת  לגן  ה שחרור דים  ראו  צעירים  אחים  בליווי  ילדים"  מהגן  לבטיחות  "בטרם  ארגון  של  מלצות 
 להלן.  4בנספח ה'

 
י שעות הלימודים מפתח הגן לביתם הן בתחום אחריותם  ם לגן בבוקר והחזרתם אחר הבאת הילדים והכנסת  .2

הפתיחה ולא יאחרו לקחתם אחרי    הבלעדית של ההורים. ההורים לא יקדימו להביא את ילדיהם לגן לפני שעת
 להלן.  2בנספח ה'רים יאשרו ויחתמו על האמור סיום הלימודים. ההו
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 בצהרון שהות משך לה הלימודים סיום לפני ןמהגה /ילד שחרור ופסט 1'ה נספח

 

 הגננת  אל

 

 : ______________________ הגן שם

 

 בצהרון שהות להמשך הלימודים יום סיום לפני מהגןה /ילד שחרור: הנדון

 . בצהרון שהות  להמשך, הלימודים  יום סיום לפניי  בת/בני  את לשחרר מסכימה /מסכים אני .א

  הצהרון   פעילות   פתיחת  מיום  מהגן  תלצא___________________  בתי_/ לבני  לאפשרת  / שמבק  אני .ב
י  יד-)על  הצהרון  של  בהסעה,  13:30  בשעה   הלימודים  שנת  של  לסיומה   ועד___________    בתאריך

 __________________(. הנהג 

  תחול עליה  /עליו  יתהבלעד  האחריות  הלימודים  יום  סיום  לפני  מהגןבתי  /בני  שחרור  ממועד  כי  לי  ידוע .ג
 . מטעמי מי  על או ליי ע

 

 : _____________________________________________________ רותהע

 _____________________________________________________ _____ 

_________________________________________ _________________ 

_____________________________________ ___________________ __ 

 
1______________   . _______ 1 _______________________ . 

 

2 _____________________   . 2 ______________________  . 

 חתימת ההורים                     הורים הפוניםשמות ה                

 

 : תיק ניהול גן  תקהע
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 מהגן והחזרתם לגן  ילדים הבאת: אישור טופס   2'ה נספח

 

 מהגן זרתםוהח  לגן ילדים הבאת ישורא

האוסר על הישארות ילד    –  2001-השארת ילד/ה בגן, התשס"א  –(  58בהתאם לתיקון חוק העונשין )תיקון מס'  
הבאת הילדים לגן בשעות הבוקר והחזרתם  ל שש ללא השגחה ראויה, אני מצהיר בזאת שידוע לי שמתחת לגי

 תם הבלעדית של ההורים. ביתם הן בתחום אחריובתום יום הלימודים ל

 
 לכבוד

 ____________________ שם הגן: ____        _________________       הגננת:

 
 _____________  ת הלימודים:שנ     _________________  שם הילד/ה:

 

 בסיום  מהגן יוחזר  / ותוחזר  הלימודים  יום  בתחילת  לגן  יגיע / תגיעבני  /בתי .1
 ימודים על ידנו. יום הל 

 מבוגר   אדם  בליווי   מהגןיוחזר  /ותוחזר,  לגן  קרבו  כל יגיע  /תגיעבני  /בתי .2
 שנבחר מטעמנו. 

 __ "ז: ______________ ת ' מס: ___________________  המלווה שם

 ___________________ _________________________  הכתובת:            

 ____________  _ מס' הטלפון בבית: _________     

 ________________ _____ מס' הטלפון הנייד:     

 קרוב משפחה    שכן/ה       אחות      אח       הקרבה לילד/ה:        

         _____ :קרבה אחרת_________________  

 _______________ האם: _____________/האב שם .3

    הכתובת: _______________________________

 _____________________ מס' הטלפון: ____

 ס' הטלפון הנייד: _______________________ מ

 

 

 תאריך: ________________    חתימת ההורים: _________________ 
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 ם טופס בקשה לשחרור ילד/ת גן לפני סיום הלימודי   3ה' נספח

 

 הלימודים  סיום לפני גןת /ילד לשחרור אישור

 הגננת  אל

 

 ____________ : ___________ הגן שם

 

 הלימודים יום סיום לפני שלושבת  /בןה /ילד רורשח: הנדון

 

 .מודיםהלי יום סיום לפניבתי___________________  /בני  את לשחררת / מבקש אני .א

 _________________.  מתאריך החל,  13:30   בשעה מהגן לצאתלו   /לה  לאפשרת / מבקש אני 

  תחול עליה  /עליו  הבלעדית  האחריות  יםהלימוד  יום  סיום  לפני  גןמהבתי  /בני  שחרור  עדממו  כי  לי  ידוע .ב
 . מטעמי מי  על או עליי 

 

 _____ : _________________________________________________הערות

_________________________________________ __________________ 

 _______________________________________________________ ____ 

__________________ _________________________________________ 

 

 : _____________________________________________________ הערות

 _______________________________________________________ ___ 

 ___________________________________________________ _______ 

 __________________________________ ________________________ 

 
1 _____________________   . 1 _______________________ . 

 

2 _____________________   . 2  . ______________________ 

 חתימת ההורים                     רים הפוניםשמות ההו                

 

 ת  המפקח/ אישור
 

_______________ ______________ 
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  הגן  מן  ילדים  ושחרור  לגן  ילדים  הבאת  של   בנושא "  ילדים  לבטיחות"בטרם    ארגון  המלצות    4ה' נספח

 ( 12 ללגי)מתחת  צעירים אחים בליווי
 

באישור הוריהם    12ממנה על ידי אחיהם הצעירים מתחת לגיל  ילדי גן המלווים למסגרת החינוכית וביציאה  
 ת מסוגים שונים.  ופים לסכנות ולפגיעוחש

פי   להם  על  מלאו  שטרם  אחים  עם  ילדים  הגן  מן  לשחרר  מאשרת  ההורים  חתימת  אולם    12הנהלים,  שנים, 
לדם הצעיר וגם הילד  של סכנות, וחשוב להביא לידיעתם ולהבהיר להם כי י   לעתים אין ההורים מודעים לקיומן

 "הבוגר" נמצאים שניהם בסיכון.  

לבטיחותםלד  כדי ולתרום  מתבקש  אוג  הגננות  הילדים  המסמך  של  על  החותמים  הורים  לשיחה  לזמן  ות 
לגיל   )מתחת  הצעיר  לילדם  הגן. 12המאפשר  ילד  את  ללוות   ) 

ל  ברגישות  להתייחס  היוםחשוב  קשיי  שלעתים  אלה,  לה-הורים  מאפשרים  אינם  אחר  יום  פתרון  למצוא  ם 
לה הגננות  על  זאת,  עם  יחד  הצעיר.  לצרלילדם  מודעותם  את  הילדגביר  של  ההתפתחותיים  גם  כים  כמו  ים, 

 להתריע על הסיכונים הקיימים.

 להורים חשוב להעלות את הנקודות האלה: בעת מתן ההדרכה

  הסכנות   כביש  מעברי  תההבי  בדרך  כשאין  אף  ולכן,  דרכים  תאונות  רק  אינם  ותלהיפגע  הסיכון  גורמי .1
 . בדרך ניםשו  מפגעים כמו אחרים ממקורות אורבות

  אנשים   בהתנהגות  הקשורים  סיכון   מצבי  ולהעריך  לזהות  ויכולות  םכלי  חסרים  12  לגיל   מתחת   לילדים  .2
  למצבים   להתפתות  עלולים  הם,  יםזר   לפניות  להיענות   שלא  מוזהרים  הם  אם  אף.  כלפיהם  מבוגרים
 .מסוכנים

לגיל    ילדים .3 שהם    12מתחת  חיים  במצבי  ובבלבול  בחרדה  להגיב  אליהם  עלולים  מורגלים  אינם 
צפויות  בלתי  עם    ובהתרחשויות  מפגש  בסביבתם,  אדם  פציעת  כמו  טראומטי  לאירוע  )חשיפה  בסביבה 

 תרחש גם כאשר המרחק מהגן הביתה קצר. בעל חיים תוקף כמו כלב משוטט וכדומה(, ואלה עלולים לה

  צפוי   בלתי  משהו  קורה  שבו  מקרה  בכל  בחרדה  ולהגיב  שליטה  לאבד  עלולים  12  לגיל  חתמת   ילדים .4
 .וכדומה  התעלפות,  פציעה, הנפיל  כמו להם או  לאחיהם

  מרגיז ה  באופן  מתנהג  הוא  כאשר  הצעיר  אחיהם  כלפי   מסכנת  בצורה  להגיב  עלולים  12  לגיל  מתחת  ילדים .5
 . אחרת צפויה בלתי  התנהגות  בכל  מתנהג  או םלה מתנגד הוא כאשר וכן,  אותם מעליב  או אותם

 ושאים האלה:ל חשוב להדגיש את הנבנוסף לנאמר לעי

  או   מרגשות  וחלקן  טובות  חלקן  –  רבות  חוויות   חווה  הילד  שבו,  הילדים  בבית  יום  של  תשהו  לאחר .1
  העניק ל   היכול  מבוגר  אדם  של  דמות  ידי  על  המתח  ולהרפיית  רגשותיו  של  להכלה  זקוק  הוא  –  מתסכלות

 . זה לצורך מתאימה  אינה  אח של נוכחותו.  ביטחון לו

  נמצא ,  טובה  התמודדות ויכולת   רבה  תבונה  ובעל  אחראי ,  באישיותו  בוגר  כשהוא  אף  ,12  לגיל  מתחת  ילד .2
 . האחריות לקיחת עצם  בשל הצעיר  אחיו על אחריות עליו  מוטלת כאשר רגשי בסיכון בעצמו

יהיו    12ילדים" ו"האגודה לשלום הילד" היא כי רק ילדים מעל גיל    לבטיחות הערה: המלצת ארגון "בטרם
 ים צעירים יותר.אחראים על ילד

 

 
 


