ברוכים הבאים למעון שכ' בית בפארק,
נרגשים לצרף אתכם למשפחת מעונות נפגשים אנא קראו את הנהלים בקפידה.

תקנון המעון
"נפגשים" -מרכזים קהילתיים אור יהודה
שנה"ל תשפ"ב 2021/22
א .תקנון כללי
.1

.2
.3
.4
.5
.6

הרישום בשנה זו נעשה באופן מקוון ופשוט באתר "נפגשים" ,מילוי השאלון ושליחתו דרך האתר אינו
מהווה אישור לגבי קבלת הילד/ה למעון.
אישור על קבלה למסגרת יימסר באופן אישי להורה ע"י מנהלת המעון.
"נפגשים" יהיו רשאים לסרב לקבל ילד שלמי מבני משפחתו הקרובים נצברו חובות משנים קודמות שטרם
נפרעו בגין פעילויות/חוגים.
"נפגשים" אינם מתחייבים לפתוח את המעון בשנת הלימודים תשפ"ב וזאת גם אם נמסרה הודעה על
קבלת הילד/ה ובלבד שנמסרה הודעה מתאימה למועמדים.
במידה ו"נפגשים" לא יפתחו את המעון בשנה"ל תשפ"ב תינתן הודעה להורים עד ליום .31.7.2021 -
ניתנה להורים הודעה כאמור ,יחזירו "נפגשים" את דמי הרישום ולהורים לא תהיה כל תביעה ,טענה ו/או
דרישה מכל סוג שהוא כלפי החברה בקשר לאי פתיחת המעון.
ביטול ההרשמה ע"י ההורים החל מה 1.6.2021-דמי ההרשמה לא יוחזרו!

ב .נהלי המעון
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

מועדי פעילות המעון:
המעון פועל בין התאריכים ה 1.9.2021 -ועד ל14.8.2022 -
ימי הפעילות של המעון ושעות הפעילות בו נקבעים ע"י הרשות המקומית ו"נפגשים".
המעון פועל כל יום מהשעה  07:00ועד השעה .17:00
ימי שישי פועל המעון בין השעות  07:00עד .13:00
לוח חופשות יפורסם ע"י מח' הגיל הרך ויוצג ע"ג לוח המודעות במעון.
על מנת להקל על קליטת הילדים במעון בתחילת השנה ,שעת סיום הפעילות במעון תלויה בהסתגלות
הילדים בכיתה .פירוט והסברים יינתנו באספות ההורים לפני פתיחת שנת הלימודים.
ההורים מתחייבים להוציא את הילד מהמעון לא יאוחר משעת סגירת המעון כפי שיפורסם ע"י "נפגשים".
"נפגשים" יהיו רשאיים לחייב הורה בגין איחור בהוצאת הילד/ה מהמעון בסך של  ₪ 45עבור כל שעת
איחור או חלק ממנה.

ג .שיבוץ ילדים בכיתות
.1
.2

שיבוץ הילדים בכיתות יעשה ע"פ גילם ביום  1.9.2021ובהתאם להתפתחותם ולפי שיקול דעת מקצועי
של הגורמים האחראים במעון ובשיתוף המחלקה לגיל הרך ב"נפגשים".
"נפגשים" רשאיים לערוך במהלך שנת הלימודים שינויים בהרכב הכיתות ע"י ו/או פיצול כיתות קיימות
בהתאם למספר הילדים במעון ,גילם ושיקולים נוספים.

.3
.4

ידוע לנו כי "נפגשים" משלבים מפעם לפעם גם תינוקות בוגרים בכיתת הפעוטות במעון ,ו/או פעוטות
בכיתת הבוגרים ,זאת תוך בחינת ההתאמה ההתפתחותית לכיתה זו והוספת התקינה שנקבעה בהתאם.
ידוע לי כי גובה התשלום למעון יקבע בהתאם לגיל הילד ב 1.9.2021 -לכל שנת הלימודים ולא ע"פ הכיתה
אליה שובץ הילד.

ד .שכר לימוד במעון
.1
.2
.3
.4
.5
.6

שכר הלימוד במעון מדורג ונקבע ע"י הרשות המקומית ו"נפגשים" בהתאם לגיל הילד ביום .1.9.2021
כתינוק ,לאורך כל השנה ,יחשב מי שנולד לאחר  1.6.2020גם אם שובץ בכיתת גיל אחרת.
תעריף תינוק₪ 3090 -
תעריף פעוט/בוגר₪ 2890 -
דמי רישום ע"ס  ₪ 133יחויבו ב 21.7.21-ויקוזזו מהתשלום החודשי הראשון.
שידורי האשראי יבוצע עד ה 8 -בכל חודש עבור אותו החודש ,בחלוקה ל  12תשלומים שווים.

ה .פיגור בתשלומים
ההורים יחויבו בתשלום כל הוצאות "נפגשים" שיוצאו בקשר עם ביטול התשלום ו/או אי כיבוד ע"י הבנק ,לפי
העניין ,כולל שכ"ט עו"ד .בכל מקרה לא יפחת החיוב מסך של  ₪ 45ובגין ביטול חוזר מסך של .₪ 90
"נפגשים" יהיו רשאיים להפסיק ביקורו של ילד/ה במעון בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהו וזאת לאחר מתן
התראה מראש ומבלי לפגוע בזכויותיה של החברה לקבלת החוב שבפיגור ע"פ כל דין ו/או הסכם.

ו .החזר שכ"ל בתקופת היעדרות
ילד הנעדר מהמעון מחמת מחלה העולה על  14יום ברציפות יזוכה בגין תקופת מחלתו בלבד בסך  15%מתשלום
שכר הלימוד החודשי יחסית לימי היעדרות ובלבד שיוצג אישור רפואי מתאים לתקופת ההיעדרות.
בגין יתרת הימים בהם ביקר במעון במהלך החודש ,ישלם שכר לימוד מלא.
בכל מקרה של היעדרות או מחלה לתקופה הקצרה מ 14-יום ,ישולם מלוא שכר הלימוד החודשי.
בידוד בשל קורונה-
במידה ומשתתף או כיתה במעון נכנסה לבידוד ,החזר יינתן מהיום העסקים ה 6 -לבידוד בכפוף להצגת הצהרה
על בידוד ממשרד הבריאות .יש להגיש את הטפסים למזכירויות מחלקת הגיל הרך עד  14יום מתום הבידוד בלבד!
במידה והבידוד הוא לכל כיתת המעון אין צורך בהגשת טפסים והזיכוי יעשה על ידי מחלקת הגיל הרך.

ז .נוהל עזיבה במהלך שנת הלימודים
.1

ביוזמת "נפגשים"
"נפגשים" רשאיים להפסיק שהותו של ילד/ה במעון במידה שתפקודו ו/או התנהגותו או התנהגות הוריו
אינם מתאימים למסגרת המעון וזאת על פי שיקול דעתה המקצועית והבלעדית של "נפגשים".
במקרה כאמור ועם קבלת הודעה מוקדמת ההורים מתחייבים להפסיק לשלוח את הילד/ה למעון.
במקרה שהילד/ה יוצא מהמעון על רקע של חוסר התאמה ההורים מתחייבים לשלם את מלוא הסכומים
המתחייבים ע"פ כתב זה ועד למועד הוצאת הילד מהמעון.

.2
א.

ביוזמת ההורים
על מנת לבטל את השתתפות הילד/ה במעון במהלך שנת הפעילות ,יש להגיע למשרדי "נפגשים"
ולחתום על טופס ביטול השתתפות .או למלא טופס ביטול מקוון דרך אתר "נפגשים".
לא תתקבל הודעה על ביטול באמצעות מנהלת המעון ו/או דרך הטלפון.

ב.

ג.

ד.
ה.
ו.

טופס ביטול שיתקבל במזכירות "נפגשים" (הן באמצעות האתר והן במשרדים) בין התאריכים 1-15
בחודש ,יחייב את הנרשם בתשלום מלא עבור החודש בו התקבלה הבקשה והנרשם יוכל להשתתף
בפעילות המעון בחודש זה.
טופס ביטול שיתקבל במזכירות "נפגשים" לאחר ה 15-בחודש ,יחייב את הנרשם בתשלום חודש העזיבה
ועבור  50%מעלות המעון של החודש העוקב .הנרשם לא יוכל להשתתף בפעילות המעון בחודש העוקב.
ניתן לבטל רישום למעון לחודש ספטמבר  2021עד לתאריך  .31.7.2021דמי הרישום לא יוחזרו במקרה
זה( .ביטול עד ה 31.5.21-יזכה בהחזר דמי רישום).
ניתן לבטל רישום למעון במהלך השנה עד לתאריך  15.3.2022בלבד !
הודעת עזיבה החל מ 16.3.2022 -ואילך תחויב בתשלום שכר לימוד מלא עד תום שנת הלימודים.

ח .בריאות הילד
.1
.2

.3

.4

.5
.6

.7
.8
.9
.10
.11
.12

.13
.14

ההורים מצהירים בזאת כי בריאות הילד/ה תקינה ואין מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את
השתתפותו/ה במעון ו/או להגבילו/ה מלהשתתף בפעילות המעון.
הורים ימסרו ל"נפגשים" מראש ,מידע מלא על בריאות הילד ,לרבות ציון רגישויות ,מגבלות ,בעיות ,מחלות
כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד בצירוף אישור רפואי .מסירת מידע מדויק כאמור ,מהווה תנאי
לקבלת הילד למעון.
ההורים מתחייבים לחתום על הצהרת בריאות .טופס הצהרת הבריאות יחולק באספות ההורים במעון.
במידה וקיימות מגבלות רפואיות ,ההורים והרופא המטפל יחתמו על כתב ההתחייבות לקליטת הילד עם
מוגבלות רפואית.
ההורים מתחייבים כי לא ישלחו ילד/ה למעון במידה והילד/ה מרגיש/ה לא טוב ,או חולה הסובל/ת מחום,
דלקת עיניים ,שלשול ,מחלות ילדים או כל מחלה אחרת .במידה ובשל הקורונה המשפחה נכנסה לבידוד
על ההורה להודיע במיידית למנהלת המעון.
בכל מקרה מוסכם על ההורים כי חובה עליהם להגיע מיד עם קבלת הודעה מהמעון על מנת לאסוף את
הילד/ה החולה ו/או מרגיש/ה לא טוב במהלך הפעילות במעון.
ילד/ה שחלה בזמן פעילות המעון והוריו הוזעקו למעון לקחתו במהלך יום הפעילות עקב שלשולים או
הקאות ,חום או דלקת עיניים  -לא ישוב הילד למעון בטרם יעברו לא פחות מ 24-שעות מתום יום הפעילות
ולאחר הפסקת השלשול /החום/דלקת העיניים.
במידה וילד/ה נעדר/ה מהמעון בגלל מחלה מעל  5ימים ,על ההורה להמציא להנהלת המעון אישור רפואי.
בכל מקרה של ספק לגבי מצבו של הילד ,ידרשו ההורים להמציא אישור רפואי.
בהיעדרות הקצרה מ 5-ימים ,תספיק הצהרת ההורים.
כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה החולה לרבות פינוי באמבולנס יחולו על ההורים.
מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא במשלוח ילד/ה חולה ו/או שאינו מרגיש/ה טוב,
חלה על ההורים בלבד.
בכל מקרה שבו יתברר כי לא מולאו בטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד כל הפרטים הנדרשים או
נמסרו פרטים לא נכונים ו/או לא שלמים ו/או לא מדויקים יהיה המרכז הקהילתי רשאי להפסיק מידית את
ביקורו של הילד/ה במעון והכל מבלי לגרוע מיתר סעדיה ע"פ כתב ההתחייבות וע"פ כל דין.
במקרה בו נזקק הילד/ה לסייע/ת צמוד/ה ,עקב מצב בריאותי חובת הטיפול הינה על ההורים מול הגורמים
המוסמכים לכך.
משרד הבריאות אוסר על מתן תרופות לילדים ע"י צוות המעון ,הדבר נכון גם לגבי תרופות להורדת חום.
בכל מקרה בו נדרש מתן תרופה לילד/ה ,אחד ההורים או מי מטעמם שאינו נמנה עם צוות המעון יבוא
למעון כדי לתת לילד/ה את הטיפול התרופתי ,למעט תרופות מצילות חיים!

ט .ביטוח
.1
.2
.3

"נפגשים" יבטחו בביטוח תאונות אישיות את ילדי המעון.
ל"נפגשים" ביטוח צד שלישי .השארת ציוד ו/או רכוש ,לרבות עגלות ילדים בשטח המעון ,אם תעשה,
הינה באחריותם המלאה והבלעדית של ההורים.
ההורים משחררים את "נפגשים" מכל אחריות לאובדן ו/או לנזק שיגרם לציוד האמור ,בנוסף מתחייבים
ההורים לדאוג לסימן מזהה של כל הציוד עמו מגיע הילד למעון וכן לנעילה של עגלת הילדים.

י .נוהל הולכת ילדים למעון ואיסופם מהמעון
.1
.2
.3

.4
.5

.6

.7

הולכת ילד/ה למעון ו/או ממנו תעשה ע"י ההורים ובאחריותם המלאה.
הסעת ילד/ה למעון או ממנו ,באמצעות חברת הסעות ,אם תעשה ,הינה באחריותם המלאה והבלעדית של
ההורים אלא אם ההורה חתם על אישור מיוחד.
יש לציין בטופס "הולכת ילדים למעון" את שמות המבוגרים הרשאים להוציא את הילד/ה מהמסגרת.
הטופס יימסר להורים בתחילת שנת הלימודים המעון( .מובן ,כי במהלך שנת הלימודים תתאפשר הוצאת
הילד/ה גם ע"י מי שאינו נקוב ברשימה ובלבד שנתקבל לכך אישור מפורש ובכתב של ההורה הזכאי
להוציא באותו יום את ילדו מהמעון).
לא יותר איסוף ילדים מהמעון ע"י אח/ות מתחת לגיל  .12במקרים מיוחדים ע"י מתן אישור בכתב מההורים
תתאפשר הוצאת הילדים באמצעות קטין ובלבד שגילו אינו נמוך מגיל .10
הבהרה :במקרה של הורים גרושים/פרודים/לא נשואים -כאשר לא ניתן צו הסדרי ראייה ולא הוגבלה זכות
מי מההורים לבוא במגע עם הילד ,אזי יחול האמור לעיל.
עם זאת ,במקרים בהם מדובר בהורים גרושים וניתן צו הסדרי ראייה ,ההורה אשר אינו זכאי לפי צו הסדרי
ראייה להוציא ילדו מהמעון בשעות ובימים מסוימים בשבוע ,לא יורשה להוציא את הילד/ה מהמעון באותם
ימים ,אלא אם כן ניתנה הסכמה מפורשת ובכתב של ההורה האחר ,הזכאי ,לפי צו הסדרי הראייה ,להוציא
את הילד/ה מהמעון באותו מועד.
באופן כללי ,הנכם מתבקשים ליידע באופן מידי את מנהלת המעון בדבר כל שינוי שיחול במהלך השנה
בנוגע לסטאטוס המשפחתי או בנוגע לצו הסדרי ראייה אשר יגביל את מי מזכויות ההורים.
זאת ,על מנת ש"נפגשים" יוכלו להיערך בהתאם להבטחת זכויותיכם וזכויות ילדכם.
במידה וההורים או מי מטעמם לא הגיעו לאסוף את ילדם בתום יום הפעילות ללא הודעה מוקדמת וקבלת
אישור מהצוות החינוכי במעון יועבר הטיפול לגורמי הרווחה.

יא .ועד הורים
בכל מעון וכן בכל כיתה בה תתקבל החלטה ע"י ההורים ,יבחר "ועד" .החלטות ההורים הינן וולונטריות .הועד לא
יהיה רשאי לקבל החלטות שיש בהן משום פגיעה בנוהלי המעון ובעבודתו השוטפת .החלטות ועד ההורים חייבות
להתקבל פה אחד" .נפגשים" אינם אחראיים לפעולות הועד ולכל החלטה שתתקבל במסגרת זו.

