
 
 

  בבית הילדים שהייה  הסכם
 

 __________ ביום ____ לחודש _____ שנת ______   נית ץ מע בקיבו שנערך ונחתם  

 

 קיבוץ מענית  בין: 

 3785500ממענית, ד.נ מנשה  

 מצד אחד         "( קיבוץ ה )להלן: "   

 _____________ ת.ז. ______________  לבין: 

 _____________ ת.ז. ______________ 

 __________ )כתובת מלאה( __________ __________ -מ 

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

 

יום   מפעיל   קיבוץ וה  : הואיל  ,  (" ילדים בית ה " להלן:  )   חינוך / כלכלה ה מוכר בעל סמל מעון ממשרד    מעון 

יום    בהתאם  מעון  להפעלת  ולהוראות  להנחיות  ל ה של  לכללים  יום  מ אגף  משרד  ב עונות 

     ; אגף ה שירותים למעון המפורסם באתר  בהתאם לסל ה ו "( האגף הלן: " )ל ך  החינו כלכלה/ ה 

להכניס   : והואיל  מעוניינים  הי וההורים  ת.ז.    את   לדים לבית   ,______________ בנם/בתם 

   ; "( הילד _________ )להלן: " ____________, תאריך לידה __ 

 ון, מדויק ומלא; בגין הילד הינו נכ   קיבוץ וההורים הצהירו שכל מידע שמסרו ל  : והואיל 

 וכן לקבל את הילד עפ"י תנאי הסכם זה ובהתאם להצהרות לעיל; מ   קיבוץ וה  : ל והואי 

 

 : בין הצדדים כדלקמן   ונחתם הותנה, הוסכם    אי לכך 

 מבוא .1

 תי נפרד ממנו. המבוא להסכם זה מהווה חלק בל

 הפעילות ומועדי שעות .2

  כנספח א'המצ"ב  ח החופשות  בהתאם למועדים הקבועים בלו תהיה    בבית הילדיםשנת הלימודים   .2.1

   .זה סכםלה

 . שעות הפעילות:ו'-יפעל בימים א׳  בית הילדים .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: " 

 בית הילדים שעת סגירת  .3

יאוחר  בית הילדיםאת ילדם מ  וףאס לההורים מתחייבים   .3.1 כאמור    בית הילדיםרת  משעת סגי  לא 

 ."(סוף היום)להלן: " 2.2בסעיף 

 



 
 

 ההרשמה: תהליך .4

ע״ג טופס בקשה להרשמה    -  רישום בקיבוץ  :רישום  חלקית משני  ה המורכבהנה הרשמ ההרשמה   .4.1

  רכת(מנקלטים חדשים למע  רק)  ₪  1,500מה בסך של  ותשלום דמי הרש  בקיבוץ  למערכת הגיל הרך

לשוריו יום(ם  למעון  )רישום  הילדים  למהבדף    -  בית  יוםאגף  זבאתר    עונות  )ממשל   . (gov.ilמין 

יעשה  הרישום   רכיביו  שני  הבתקעל  ידהמפום  רישופת  על  יום.  ורסמת  למעונות  האגף    אישור י 

 . בוץלרישום מול הקי תנאי מתלההנו   לדים()בית היקבלה למעון  האגף עלכתב של ב

ין בכוונת ההורים לבקש  גם א  המעונות הנו חובהום באגף  דגש כי הרישוי    -הרישום באגף חובה  

 . עם המדינה טתמיכה/הנחה מ

  ה אחראים להגיש נ בל תמיכה / הנחה מטעם המדילק  יםהורים המבקש  -זכאות לתמיכה / הנחה  

האגף  בעצמם הנחיות  פי  על  ובציר בקשה  האגף  ידי  על  הקבועים  במועדים  המסמכים  ,  כל  וף 

האגף הק  .שידרוש  כי  ציבוץ  יודגש  ו/אאינו  הזכאות  לקביעת  לבו   וד  ואין  בה  אליו  שינויים  א 

 .הקשורות בכךדרישות ו/או טענות כלשהן  ב

מותנה  הח במי  -מי ההרשמה  ד   שלזר  להורים  יוחזרו  ההרשמה  יתדמי  לא  והילד  לבית  דה  קבל 

יוחזרו    הילדים בוטאם    –ולא  הה הרישום  ידי  על  לרבות  ריול  בגינם  ו/או  ביטול    הקרבמם  של 

     רישום על ידי האגף בשל רישום כפול.

יודיעו להה  -השלמת הרישום   .4.2   ה לביתלאחר קבלת אישור בכתב מן האגף על הקבלקיבוץ  ורים 

 . תם עמם הסכם זה. יח  את האישור ובכפוף לכך ציגו  , יולא יאוחר מיום _______ לדים הי

״, בו יציינו את שמות המבוגרים הרשאים  בית הילדים לוהחזרת ילד  ההורים ימלאו טופס ״הבאת   .4.3

 .בית הילדיםלהוציא את הילד מ

 לום תשה ודרך םתעריפי .5

ל .5.1 ההורים  ישלמו  זה,  בהסכם  כאמור  בילד,  הטיפול  לצו  הסכום  את    קיבוץעבור  בהתאם  שנקבע 

, וכפי  החינוך  /  פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים והודעות המפקח על המחירים במשרד הכלכלה

באתר   מפורסמים  הלימוד.  האגףשהם  ב   שכר  חודשי   12  -ייגבה   שווים תשלומים  )כאשר    ים 

 .תקוזז המקדמה(לום הראשון  מהתש

אשר יגבה    ,₪  49.5בסך  , מתחייבים ההורים לשלם סכום חד פעמי  בנוסף לתשלום שכר הלימוד .5.2

לב של  נוסף  הראשון  תאתשלום  לביטוח  המיועד  הלימוד,  האישיוונות  שכר  שעורך  לכל    קיבוץ ת 

ך מתן השירותים  פרטי הביטוח הנדרש )היקף הכיסוי( והעלות המותרת לגבייה לצור  עון.ילדי המ 

במידה    , בסמוך למועד אישור ועדת החינוך של הכנסת ביחס לתשלומי הורים.האגףייקבעו ע"י  

ההפרש  ם הנ"ל יגבה  תעלה על הסכוהרלוונטית  עדת החינוך לשנה"ל  ועלות הביטוח שנקבעה ע"י וו

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

 במהלך שנת הלימודים.  בית הילדיםכל מקרה של עזיבת א יוחזר בסכום זה ל

   . .  / הרשאת חיוב בהוראת קבעדי ההורים על יישולם שכר הלימוד  .5.3

  ריף התע  .  זאתם  הם מביניכי    מאשרים  ההורים ו  עשוי להשתנותסכום שכר הלימוד  מובהר, כי   .5.4

 , בשל אחד או יותר מהגורמים הבאים:עשוי להשתנות



 
 

המשרד האגף /  הרשות המוסמכת לכך לרבות  פורסמה על ידי  נקבעה וש  עליית מחירים .5.4.1

 .)כגון: שינוי צו המחירים( י לו הוא כפוףהממשלת

נ  ים,  בבית הילד  הוספת "שירותים נוספים" .5.4.2  סל שירותים"גה מ"חרי  והל  וזאת על פי 

 ות הבאות: ההורא  ובלבד שיתקיימו  ף, שפרסם האג

 .  ותים נוספיםירלקבלת ש כמתםלדים נתנו הסכל הורי הילדים בבית הי .5.4.2.1

הילד    קבלת רק לאחר    כתב הסכמה לשירותים נוספיםחתימת ההורים על   .5.4.2.2

 . לבית הילדים

 . סמכתהאגף / הרשות המו חריגה מסל השירותים תהיה בהתאם להנחיות  .5.4.2.3

להסכיםכי  ר,  בהמו .5.4.2.4 חייבים  אינם  הנוספים    ההורים  השירותים  למתן 

בכתב  ) נוספיםהסה מפורטים  לשירותים  לתשלום  (כמה  ההורים  סירוב   .

ן היום,  למנוע את הרשמת הילד למעואין בו כדי    הנוספיםעבור השירותים  

לעזיבתו להביא  כדי  או  הקבלתו  כי  מובהר  אך  הנ שירות,  לא  ים  וספים 

 . במקרה זה יינתנו

יובהלמען הסר   .5.5 כי  ספק,  לעי   שכר הלימודר,  נוספים  להאמור    בכפיפות לאמור   וכן דמי שירותים 

גם במקרה של היעדרות הילד מכל סיבה שהיא, לרבות    קיבוץבמלואו לישולם  ,  "(כרשה)להלן: "

תהיה    רצופים(  מיםי  14  על  כת )העולה  במקרים של מחלה. במקרים חריגים, של היעדרות ממוש

הילדים לת  רשאית מנה הלימוד  בית  בשכר  ד   לאשר הפחתה  שיקול  פי  מובהר  על  )כאשר  כי  עתה 

 . (בלבד בשכר מיםמסויים  לרכיבחס זאת בהתיי

ל  .5.6 ישולם  וכן ריבית פיגורים קבועה    עדו,במו  קיבוץכל סכום אשר לא  יישא הפרשי הצמדה למדד 

מ ישראלמ המפורסראש  ומוסכמת  בנק  באתר  בחשבונו   ת  חריגה  חובה  יתרת  אשר  בגין  חח״ד,  ת 

  כלמם ועד לתשלום המלא בפועל, וזאת מבלי לגרוע  נועד השכר להיות משוליחושבו מהיום שבו  

 עד אחר על פי הסכם זה וכל דין. ס

ום ו/או עם  שהוצאו בקשר עם הפיגור בתשל  קיבוץה בכל הוצאות    , יחויבו ההוריםנוסף לאמור לעיל .5.7

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

 והוצאות משפט. 

 לים נה .6

הילדים  ישהההילד   .6.1 הרגילות,  בבית  בשעות  ה קב וי,  הטיפול  את  הילדיםנהוג  ל  בהתאם    ,בבית 

 , כפי שיהיו מעת לעת. ףהאגהלי סל השירותים, הנחיות ונ,  לאגף  קיבוץהסכם שבין הל

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

 . ונהלי האגף צועייםיעצות עם גורמים מקבהתי, בבית הילדיםהאחראים 

הוריו  ד  יל .6.3 ע״י  ילווה  למערכת  המצטרף  צוות  הראשונ בימים  חדש  להחלטת  בהתאם  בית  ים, 

 . בתחילת שנה ית הילדיםב וכל זאת בכפוף לנוהל פעילות  ובהתאם לאופן הסתגלותו הילדים 

ובההורים מצהיר .6.4 ראו  כי  הילדיםדקו את  ים  בו    בית  הניתן  הטיפול  הוא  וואת  כי    ם מתאי מצאו 

 של אי התאמה. כל טענה ל ע  והם מוותרים  םלצרכי ילד



 
 

שעות מראש, למעט   24של הילד  על כל היעדרות   בבית הילדיםחראי ההורים מתחייבים להודיע לא .6.5

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

החינוכי   .6.6 הצוות  עם  ישיר  בקשר  יעמדו  הילדיםההורים  הנוגעים   בבית  השוטפים  הנושאים    בכל 

 פול בילד. טיל

החינוכיותהה .6.7 הקביעות  שכל  לכך  ומסכימים  יודעים  לפעילות    ורים  הילדיםהנוגעות  הינן    בית 

 והנחייתם.  בבית הילדים, לרבות זהות העובדים קיבוץבסמכותו המוחלטת של ה

 . האגףבהתאם להנחיות  יעסיק צוות מטפלות ברמה אישית ומקצועית טובה,  בוץיקה .6.8

ב  יםותל השיר יספק את כ  קיבוץה .6.9 ידי    הכלולים  מעת לעת.    האגף״סל השירותים״ המפורסם על 

תהא  חר השירותים  מסל  השירותים  אגףהלהנחיות    ובהתאםבכפוף  יגה  בסל  לעיין  ניתן  בלוח  . 

 . האגףט של האינטרנובאתר   בית הילדיםהמודעות של 

מתחיי .6.10 בכבים  ההורים  התנועה  לנסוע  לכללי  בהתאם  ובזהירות,  באיטיות  הקיבוץ  נאי  ותבישי 

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

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

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

בית  פיזית ממגרש החנייה אל ומלדם  את ימתבקשים ללוות  . ההורים  רגליבאופן    וןעמל  םאת ילד

ללוות את   בית הילדיםרשאים לבקש מצוות  אינם  הורים  ה, הן בתחילת היום והן בסופו.  הילדים

 . רש החניה ו/או ממנומגאו לשולחם בגפם אל הילדים, 

 וענייני בריאותרפואי  טיפול .7

הילד   .7.1 כי  וירבההורים מצהירים  למזוא  רגישות  כלשהי, אלרגיה,  סובל ממחלה  מליקוי  אינו  או  ן 

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

     . לבית הילדים  למזון או בעיה רפואיתת רגיה או רגישוסובל הילד מאל קבלת ילד ה

בכתב אודות כל שינוי שחל ביחס לדיווח    לדים הי   תיבההורים מתחייבים לעדכן וליידע את צוות   .7.2

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

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

 חשבונם. 

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

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

נאות. רפואי  טיפול  בנ  קבלת  והנחיות  הילד  כללים  לבריאות  הילדיםבמסגרת  וגע  מצ"ב  בית   ,

ג' זה.    כנספח  הנחיותלהסכם  פי  על  ההורים  יפעלו  מעתמ  בנוסף  האגף   / הבריאות  לעת    שרד 

 . , פוליו וכיו"ב, חצבתקורונהכגון   התפרצות מחלותל במקרה ש

  , ייקראו ההורים לאוספו והם מתחייבים לעשות כן בבית הילדיםילד יחלה במהלך שהותו  אם ה .7.4

עיכו כל  וללא  הילד    ב.בדחיפות  הילדיםלהחזרת  רופא,    בית  אישור  בצירוף  תהיה  מחלה  לאחר 

 ד בריא.ילבכתב, כי ה 

, המפורט באתר  ת היום עפ"י הנחיות משרד הבריאותנוהל טיפול ומתן תרופות במעונובהתאם ל .7.5

יוחדות  חיים מ  רופות מצילות תלמעט    בית הילדיםלא יינתנו תרופות לילדים על ידי צוות     -    האגף



 
 

מיוחדים   מזון  האישורים  ותוספי  לכל  כמפורט    וההדרכותובכפיפות  ההורים,  ל  בנוה שבאחריות 

   .כךל גףהא

ח .7.6 לילד  חירום  טיפול  במתן  הכרוכות  ההוצאות  הילדיםולה  כל  פינוי  בבית  לרבות  יינתן,  אם   ,

ההורי ההורים.  על  יחולו  מ באמבולנס,  האמורות  ההוצאות  כל  את  ישלמו  דרישתו ם  עם    יד 

 . קיבוץהראשונה ה

 ואספקת ציוד ארוחות .8

יקבלו   .8.1 הילדיםהילדים  צהרי  בבית  בוקר, ארוחת  וארוחת  בה  ארוחת ארבע.ים  יהיה  תאם  המזון 

ע"י   הקבוע  השירותים  סל  במסגרת  כנדרש  וכמות  בהרכב  תזונאית,  ע"י  מאושר  האגף  לתפריט 

 . בית הילדיםמודעות בומפורסם באתר האגף. התפריט ימצא גם על לוח ה

זון  , על ההורים לספק את פרטי המית הילדיםבבלילד השוהה    במקרה בו נדרשת דיאטה מיוחדת .8.2

ברור  םדרשיהנ באופן  מסומנים  אישור  כשהם  על  ,  מומחה  החינוכי ו  כך רופא  הצוות  עם    תאום 

ידי על  ההורים  מקצועי  םגור  והדרכתו  אישוו   מטעם  על  נחתימה  פי  על  מיוחדים  האגף  רים  והל 

 .כךל

לא  דים  לשכר, אך בית היבכלול    וון מסוג ז מ  דרך כללהיה וקיימת התוויה רפואית למזון מסויים ש .8.3

  את המזון המיוחד הדרוש לילד   לדיםבית היל  הם שיספקוזון הנדרש, ההורים  ת המפק איוכל לס

  החזר כספי לכול ויהיו  י  ,שנת הלימודיםבמעת לעת  נה בתוקף  כפי שתהי ת האגף  ובכפיפות להנחיו

 .  ואו חלקו/  הכלול בסל השירותים וןרכיב המז בגיןשכר מה

על  מם,  מצעי  אינו מספק טיטולים,  בית הילדיםכי  מובהר,   .8.4 וקרם הגנה.  ההורים להביא  שחות 

  ו לפי צרכי הילד. פריטים אל

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

 ההורים  קשר עם .9

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

 שור בילד. הם מידע דחוף הקור לכדי שניתן יהיה למס הילדים 

צוות  ה .9.2 ידי  על  להם  יימסר  אשר  הקשר  פרטי  דף  את  ימלאו  הילדיםהורים  את  בית  ויעדכנו   ,

 . ל שינויבכל מקרה שפרטיהם בו 

 ומו ההסכם וסיתקופת  .10

 נספח א'"ב כהמצ בשנת הלימודים בהתאם ללוח החופשות    בבית הילדיםכי הילד ישהה  מוסכם   .10.1

 . להסכם זה

הסכ להביזכאי    קיבוץה .10.2 דעא  שיקול  לפי  סיום  לידי  זה  מהמקרים  ם  אחד  בכל  המוחלט  תו 

 המפורטים להלן: 

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

 תראה בכתב לעשות כן. לו השקיב

נכונים .10.2.2 לא  פרטים  החינוך  למסגרת  מסרו  כדי   ההורים  בו  שיש  מהותי,  בעניין  הילד,    על 

 . לכך מראש האגףי ניתן אישור  ובלבד כ  ל ההתקשרות בהסכם זהפיע עלהש



 
 

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

 שו בכתב לעשות זאת. ם מיום שנדרימי  14וך ת

אותית,  היום מבחינה ברי   בבית הילדים לשהות    כבלתי מתאים   קיבוץעל ידי ההילד נמצא   .10.2.4

 וף לתנאים הבאים:בכפ , וזאת ת, פיזית או התנהגותית נפשי

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

 . בנושא  למנהלת התחום במחוז המלצתו 

ה את חוות הדעת ומצאה כי אין היא מתנגדת להוצאת  חום בחנ מנהלת הת .10.2.4.2

 ה. עבודימי    2תן בתוך החלטה בנושא תינ  .בית הילדיםהילד מן 

 .  תינתן זכות טיעון להורהבטרם קבלת ההחלטה הסופית בנושא   .10.2.4.3

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

מסי  יום  30בתום   הרמיום  דעת  שיקול  לפי  חריגים,  במקרים  ההודעה.  רשאי  קיבוץת   ,

בא  לסיים   קיבוץה ההסכם  יאת  ההורים  מידיי.  הוצאת    קיבוץ ל  ר שכ  שלמוופן  למועד  עד 

 . בית הילדיםהילד מ

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

כוונתם להוציא את  , על  לדיםבית הייום מראש לפחות, למנהל/ת    30ההורים יודיעו בכתב,   .10.3.1

 . בית הילדיםהילד מ

הה  .10.3.2 מהודיעו  הילד  הוצאת  על  היורים  ההורי  לדיםבית  שכישלמו  לימוד  ם  של ר  סיומו  עד 

 . בתוספת חודש נוסף החודש בו עזב הילד

 .לפי ההסכם קיבוץהת התחייבויות  הפר בגין  קיבוץלסיים את ההסכם מול ה זכאי   ההורה  .10.3.3

 ביטוח .11

ההסכם, .11.1 תקופת  איד  קיבוץה  במשך  לבטח  לאג  אישיות  תאונות  בביטוח  הילד  ביחס    תלמידיםת 

הכל בכפוף לדרישות  ובביטוח צד שלישי,    זרה ממנו ה וחל הגע, כולבבית הילדיםלשעות השהייה  

 . האגףי שנקבעו ע"הביטוח 

  קיבוץ, על פי רצונם, בתיאום עם הקיבוץההורים יהיו רשאים לעיין בפוליסת הביטוח אשר ערך ה  .11.2

 מנה. בל העתק מולק

 כללי  .12

הינו   .12.1 זה  הצדדיםהסכם  בין  קודם  הסכם  כל  מבטל  והוא  והסופי  המלא  בהוראו  . ההסכם  ת  אין 

מור בהסכם זה להנחיות האגף  כם זה כדי לגרוע מהנחיות האגף. בכל מקרה של סתירה בין האהס

 יגבר האמור בהנחיות.  –

ה להסכם  רשי החתימום ע״י מואין לשנות תנאי מתנאיי הסכם זה אלא על יסוד מסמך בכתב החת  .12.2

זה  הו  זה. להסכם  בקשר  למשנהבכתב.    התימסרנדעות  צד  כל  ע״י  שתשלח  הודעה  "י  עפ  וכל 

במבוא להסכם, או לפי כתובת אחרת שהודיע עליה הצד המקבל את ההודעה    הכתובות המפורטות 

ל לתעודתה  בכתב  הגיעה  כאילו  תיחשב  זה,  בסעיף  כאמור  רשום  בדואר  השני  עי  4צד  סקים  מי 

מסי הדולאחר  בבית  רשום  בדואר  בידאם    –מיד    ,אררתה  הנמסרה  וביום  ליום    העוקב  עסקים , 



 
 

 . ס, או מסרון כתובפק רה בדוא"ל,שוג אם – שיגורה

 

 

 ה באו הצדדים על החתום: ולראי

 

 

 ___________ : _______קיבוץה  הורים: __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ומידע על בריאות הילד  הצהרה -ח ב' נספ

 
ממנה .1 אחרת  מגבלה  ו/או  בריאותית  מגבלה  ו/או  בעיה  על  לי  ידוע  והמ  לסוב  לא  יבת  חיבני/בתי 

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

 ית הילדים:במסגרת ב
 

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

 _ ________________________________________________ ראיה__ אוקוי שמיעה ו/ילב.
 

 _______________ יות ו/או התקפי עצירת נשימה ו/או אחר________ וו/או התכווצ  התעלפויות
 

 _______________________________________________________ חר__________ אד.
 

 
 

בתי ועל כל בעיה ו/או  ו הבריאותי של בני/וי במצב ינ ידית על כל שי וץ מהנני מתחייב להודיע לקיב  .3
 גלה וזאת מיד עם התגלותם. מגבלה שתת

 
ה .4 ו/או  רפואית  בעיה  תתגלה  השנה  ובמהלך  בתפקבמידה  הפוגעת  שלתפתחותית  התקין  בית    ודו 

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

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

 ור בו. וג בהתאם לאמ על ידי הקיבוץ,  ולנהלילד עם מגבלה רפואית כפי שאדרש 
 

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

 מידע רפואי:  .7
 

 ________________. _________ וסניף:_____  חקופ"שם  .א
 

 ______________. שם הרופא המטפל:______________  .ב
 

 טיפת חלב, סניף: _____________________________.  .ג
 

 
 הבעיה. אודות המחלה/רות: יש לצרף מסמכים הע

 
 ולראיה באנו על החתום:

 
 חתימת האם:_______________________ 

 
 ____________ _____ חתימת האב:______

 
 ________ __________________תאריך:_



 
 

 בגנים יות בנוגע לבריאות הילד כללים והנח  –נספח ג' 
 

 
 הורים יקרים, 

 ת בלתי נמנעות וחלקן מחלות עונתיות. ן מחלות ילדו נו מלווה במחלות. חלקחלק בלתי נפרד מגידול ילד
ה בקבוצה מעלה את  , השהייאתינה יחד עם זיהיג  בגני הילדים עלינו לשמור על תנאים אופטימאליים של

 מהידבקות מיותרת של הילדים והצוות עלינו להקפיד על מספר כללים.  מנת להימנע-סיכון להידבקות.  על ה
   רופאבאישור  רקמדובר  –ורך חזרה לגן ישור מחלה לצ כאשר ילד נדרש בא –ב שימו ל

חר  חיסונית מוחלשת )לא מערכת   אתיום בבית מפ ד ת עוטיפ :גם כנדמה שהילד בריא כדי להשאיר אותו בבי
 ההדבקות ועוד ימי מחלה/היעדרות מהעבודה לכם.   מחלה(. כך ניתן למנוע הישנות

 
 חום 

 שלוח ילד לגן עם משככי כאבים להורדת חום. ומעלה. אין למעלות   38עם חום של   אין להביא לגן ילד
 עת! בפי הטבם וות למדוד חוצעל הרצוי להימנע ממדידת חום לילד בגן. חל איסור  

מאחר   37.5מדידה בבית השחי נחשבת "חום" החל מ  –ידת חום לילד בבית השחי בלבד במידת הצורך מד
שעות ללא חום. ילד שהפסיק   24ו למשך להישאר בבית  למדידה זו.  על הילד מעלה  0.5ומעלים לכל הפחות 

 להדביק זה ילד שהעביר יממה שלמה ללא חום. 
 

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

 נפיחות או הפרשה. 
 

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

 לגן בתנאי שהילד ללא חום. 
 

 הקאות 
 פעילות. ש' מתום יום ה 24רק בטרם יעברו  לביתו ויחזור לגן  חת ישלחא יא יותר מפעםק ד שהיל
 

 שלשולים 
ציאה  וודאות )יש יר לאחר שהשלשול פסק בילד ישלח לביתו לאחר שתי יציאות שלשול. ילד יוכל לחזו 

 תקינה( , ושהילד חזר לבריאות מלאה. 
 

 אבעבועות רוח
 פצעים הגלידו לגן רק לאחר שכל ה  ד יחזורילעת הגלדים. ה פם הועל הילד להיות בבידוד שבוע מיו

 דבקה. למניעת זיהומים וה
 

 קורונה
 בהתאם להנחיות משרד הבריאות 

 
 כינים  

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

 
 

שעות ממתן   5י או שעברו לפחות  ל תרופתפוא החל טידין לאין להביא לגן ילד שנגוע בתולעים וע – יםתולע
 קת יתר הילדים. פה ניתן להגיע לגן מבלי לחשוש מהדבהתרופה.לאחר מתן תרו

 מונע בבית: טיפול
  ת בהםיש לכבס את כל המצעים והמגבות שבאים במגע עם הילד. יש לנקות ולחטא את כל השירותים בבי

 השתמש הילד.



 
 

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

 שינקטו פעולות ההיגינה הנ"ל גם בגן.  תולעים. בכדילהיות מודע להדבקה ב הצוות בגן חייבטיפול בגן: 
 

 בבקשה להקפיד  
 על גזירת ציפורניים! 

 
 מתן תרופות 

 . באחריותם בלבדידי ההורים ו-עלעשה יתרופות לילדים מתן 
 
 
 

 הורים יקרים ,

  ת מקצועי של צוות הגןאנו מודעים לקושי בהוצאת ילד מהגן באמצע היום, אך הדבר נעשה תוך שיקול דע

 וק להשגחה ותשומת לב אישית.חולה זקד שילמתוך הבנה ו

 הקדם האפשרי! זאת בבקש להגיע, נבקש לעשות במקרה והצוות מתקשר ומ

הצוות יידע את ההורים באופן מיידי על אירועים חריגים הדורשים התערבות מיידית ובסוף היום על 

 פגיעות או פציעות קלות.

ו, ולהיות מוכנים לקריאה במידה והילד  ת שניתנפותרו בלילה, על ה צוות על כל שינוי שקריש ליידע את ה

 . לא מרגיש טוב

 ירה על בריאות כולנו!ם לשמאנא פעלו על פי הכללי

 

 

 שיהיה לכולנו רק בריאות. 

 מיכל לבסקי טל 

 מנהלת הגיל הרך 

 מענית. 

 

 
 


