
 

 המחלקה למעונות יום 

 החברה העירונית אשקלון 

 

 

החברה העירונית אשקלון מפעילה רשת מעונות יום ברחבי העיר אשקלון  

תוך ליווי על ידי צוות הדרכה   המפוקחים ומוכרים על ידי משרד העבודה והרווחה

 לתת מענה חינוכי טוב ואיכותי.  על מנת וזאת   פדגוגי, חינוכי ומקצועי

הדגש העיקרי בכול מעונות הרשת הוא על סביבה חינוכית עשירה שמטרתה לקדם  

 התפתחות מיטבית של ילדיכם, בהתאם לצרכיו ויכולותיו.  

תוך   פעילות העשרה מותאמת גיל שיתרמו להתפתחותם המיטביתמ הנוי י  הילדים

 . יחס חם ואוהב

 התקנון נועדו להסדיר את אופני ההתנהלות וההתקשרות.המידע ו 

 יה , יבברכת שנה מוצלחת ופור
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 פרק א': הגדרות 

 הגדרות

 בתקנון זה:  .1

 החברה העירונית אשקלון למעונות יום המחלקה  – "  מחלקהה " •

 טיפול -למעט עובד מעון יום לפעוטות שעיקר עיסוקו אינו בחינוך –  מטפל"-מחנך "   •

מטפל לעבור תכנית הכשרה פדגוגית, במוסד לימודי או  -על מחנך –"הכשרה פדגוגית"   •

   בקורס מוכר 

בוגרים  פעוטותתינוקות/  קבוצת    –"    קבוצה  "   • אותם   /  של  באחריותם  הנמצאת 

המיועד - מחנכים פעילות  בחלל  נמצאת  של   מטפלים,  אחרות  מקבוצות  ומופרדת  לה 

 . פעוטות בשטח המעון

 מטפל לבין מספר הפעוטות השוהים במעון . -היחס בין מחנך –"   תקינה "     •

 

 פרק ב': נהלי רישום 

 נהלי רישום 

דרך   24/02/2022עד      02/02/2022תאריכים  ב  לשנה"ל תשפ"ג התקיימהתקופת הרישום   )א( .2
 והרווחה.אתר משרד העבודה  

על ידי ההורים עד לתום מועד ההרשמה באתר משרד העבודה    הוגשו  בקשת הרישום וכל נספחיה  
 והרווחה.  

לא        ספק,  הסר  למען  והמסמכים    דנו)ב(   הפרטים  כל  את  השלימו  לא  אשר  לרישום  בקשות 

לאחר    ניתןהנדרשים. הגשת הבקשה אינה אישור כי ילדכם התקבל למעון. אישור קבלת ילדכם  

 ועדת קבלה של משרד העבודה והרווחה. 

)ג(    לאחר הרישום באתר משרד העבודה והרווחה וצירוף כל המסמכים הנדרשים  ולאחר הנחיה      

זו מהווה את השלב האחרון  ממנהל פעולה  העירונית.  רישום באתר החברה  לבצע  יש  ת המעון,  

 בהליך הרישום למעון. 

)ד(   לקראת פתיחת שנת הלימודים, בהנחיית מנהלת המעון, על כל הורה להירשם גם במערכת      

 הממוחשבת של משרד העבודה והרווחה. ההרשמה הינה על אחריות ההורים בלבד. מילוי השאלון  

הינו חובה גם אם ההורה אינו זכאי לקבלת סבסוד. ללא מילוי השאלון ילדכם עלול לא להיקלט  

 .במערכת

 

 



 

 

 

 פרק ג': שכר לימוד, ביטוח, דמי שכלול, חוגים 

 שכר לימוד

 ההורים מתחייבים לשלם מידי חודש בחודשו החל מחודש ספטמבר   )א(  .3

לשנת הלימודים ועד לחודש אוגוסט שכר לימוד כפי שיקבע על ידי משרד העבודה והרווחה  
 תשלומים שווים.   12בהתאם לדירוג, מותאם ל 

 כל עוד לא נקבע דירוג ישולם התשלום החודשי המקסימלי בהתאם לגיל הילדים כפי שיוגדר 

 על ידי משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים.  

 ₪. 182במעמד הרישום ישולמו ביטוח ודמי רישום בסך  )ב(       

)ג(     שכר הלימוד נקבע ומתעדכן על ידי משרד העבודה והרווחה בהתאם לגיל הילדים בתחילת     
שנת הלימודים, כפי שיוגדר על ידי משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים ולא על פי  

 הכיתה אליה שובצו. 

  12ורסם על ידי משרד העבודה והרווחה על פי תשלום חודשי ומחולק ל  )ד(   שכר הלימוד מפ   
 תשלומים. 12חודשים. גביית התשלום מההורים מחולקת ל 

)ה(   קביעת הדרגה לזכאים נעשית על ידי משרד העבודה והרווחה ועל פי המדדים שנקבעים על    
 ת הדרגה.ידם, לחברה העירונית אין ועדת הנחות ואין אפשרות להתערב בקביע 

)ו(    שכר הלימוד הינו שנתי וניתן לשלמו באמצעות המחאות או כרטיס אשראי )ללא תפיסת    
 מסגרת אשראי(, במקרים חריגים תישקל גבייה באמצעות הוראת קבע. 

)ז(    עד לקבלת הדרגה על ידי משרד העבודה והרווחה ההורים ישלמו את מלוא המחיר ולאחר    
 שבנות מיום קביעת הדרגה. קביעת הדרגה תיערך התח

לחודש יחויב   15)ח(    ילדים המתקבלים למעון במהלך שנת הלימודים, מתחילת החודש ועד ל  
לחודש ועד לסופו יחויב בחודש   16בתשלום מלא בהתאם לדרגת הזכאות, ילדים המתקבלים מ 

 הכניסה בחצי משכר הלימוד בהתאם לדרגת הזכאות. 

בתשלום יישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן  )ט(    בכל מקרה של פיגור  
 וריבית פיגורים שיחושבו מיום התשלום המיועד ועד ליום תשלום החוב בפועל. 

)י(     ביטול הוראת קבע ו/או אי כיבוד המחאה על ידי הבנק יביא לחיוב ההורים בתשלום בסך   
200  .₪ 

 ₪ מההורים. 100)יא(   שינוי באמצעי תשלום יביא לגביית דמי שינוי על סך  

 )יב(  על עזיבת ילדים את המעון יש להודיע בכתב למנהלת המעון ולהנהלת החברה לא 

 לחודש שלפני העזיבה.  -15יאוחר מה 

 לחודש כולל, התשלום עבור החודש יגבה   15)יג(   במידה והילדים נשארים במעון עד    

  לחודש התשלום עבור החודש 15על פי דרגת הזכאות, במידה והילדים עזבו את המעון עד ל 
 השוטף יהיה בגובה שכר לימוד מלא.   

 ( תחויב בתשלום מלא עד סוף השנה.  1/5)יד(   הודעה על עזיבה מתאריך הראשון למאי )   



 

 יתבצע חיוב מלא ימים ברציפות  14)טו(  עבור היעדרות ילדים מחמת מחלה העולה על    

 

 משכר הלימוד החודשי על  75%על הימים בהם הילד/ה שהו במעון, וחלק יחסי של כ  

 ימי המחלה, על פי דרגת הזכאות, וזאת בכפוף להצגת אישור רפואי מתאים לתקופת  

 משכר הלימוד באותם ימים. 25%ההורים יפוצו ב  , ההיעדרות

 ימים,   14(   עבור היעדרות אחרת או היעדרות בשל מחלה לתקופה הקצרה מ )יז   

 ההורים ישלמו את מלוא שכר הלימוד החודשי על פי דרגת הזכאות. 

  21ימים או היעדרות שלא בשל מחלה העולה על   45)יח(   לאחר היעדרות בשל מחלה העולה על   
 ימים,  יגישו ההורים בקשה מחודשת לקביעת דרגה. 

)יט(   הייתה גבייתו של תשלום כלשהו המגיע לחברה העירונית אשקלון כרוך בנקיטת הליכים    
 משפטיים יחויבו ההורים לשאת גם בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. 

 

 ביטוח 

)א(  כלל ילדי המעונות יבוטחו על ידי החברה העירונית אשקלון בביטוח תאונות אישיות וכן    .4

ביטוח צד שלישי לכיסוי נזקי גוף העלולים להיגרם לילד עקב שהותו במעון. תשלום עבור  

 ש"ח.  49הביטוחים חל על ההורים והינו  

, ההורים משחררים את החברה  )ב(  ציודם ורכושם של הילדים הינם באחריות ההורים בלבד     

העירונית ועובדיה מכל אחריות לאובדן ו/או נזק שיגרם לציוד. על ההורים לסמן את הציוד איתו  

 מגיעים הילדים למעון וכן לנעול את עגלת הילדים במתקן הייעודי לכך הקיים בכניסה למעון. 

באחריותם ומימונם של  )ג(   במידה והחברה העירונית תידרש להעסיק מאבטח, זה יעשה      

 ההורים.

 דמי שכלול 

 שח עבור חוג אחד בשבוע ומתנות במשך השנה.  500)א(   דמי שכלול לכלל הכיתות   .5

)ב(   מחודש שני לשנת הלימודים, קרי אוקטובר, ילד/ה העוזבים את המעון לא יקבלו החזר        
 דמי שיכלול. 

 חוגים

 )א(  צוות המעון, המדריכה הפדגוגית וועד ההורים יקבעו חוגים לטובת העשרת   . 6

 הילדים ופיתוח כשוריהם, אשר יחלו לאחר חודש ההסתגלות. 

 עבור החוגים יתבצע בחלוקה למספר חודשי פעילות החוגים )עשרה חודשים(.לנוחיותכם, החיוב 

 

 



 

 

 

 

 : זמני פעילות ד'פרק 

 זמני פעילות 

 )ישנה אפשרות להארכת   16:00עד   7:00בימים ראשון עד חמישי בין השעות  . )א(  7

 היום בתוספת תשלום ובמינימום משתתפים(. 

 )סגירת המעון(. 13:00עד   7:00ביום שישי בין השעות  )ב(       

 ש"ח עבור כל יום.50 הורים שיאחרו יותר מפעמיים באותו שבוע נאלץ לחייב בכנס של 

תותנה ברישום ואיחוד קבוצות במידת הצורך על פי הפירוט    17:00הארכת יום עד השעה  )ג(       
 הבא:

 תינוקות  6מינימום  * 

 פעוטות  10מינימום  *

 בוגרים  10מינימום  *

 ₪ לחודש. 300הארכת יום עלות 

 לאחר החגים. יחלהפעלת הצהרון 

הנהלת החברה העירונית רשאית להפסיק את הארכת היום במידה ומספר הילדים בקבוצה ירד  
 במהלך השנה. 

 

 קליטה והסתגלות: הפרק 

 קליטה והסתגלות

 בתחילת שנה"ל עם קליטת הילדים, ילדים ממשיכים משנה קודמת במסגרת  .  )א(   8

 ישהו יום מלא ובהתאם ליכולתם, ילדים חדשים ישהו במעון באופן מדורג ובהתאם להסתגלות. 

תאריך פתיחת שנת הלימודים, ימי הפעילות ולוח החופשות יפורסמו הן על לוח המודעות להורים,  
 ידי משרד העבודה והרווחה ומשרד החינוך. באתר החברה העירונית והן על 

 שהייה בגן בימי הסתגלות: 

 10:00עד השעה  –היום הראשון 

 11:00עד השעה  - היום השני

 12:00עד השעה  -היום השלישי 

החל מהיום הרביעי לפתיחת שנת הלימודים המעון יפעל במתכונת של פעילות מלאה עבור כל  
 ילדי המעון.



 

 

 

 

 2022-2023 תשפ"גמעונות יום לשנה"ל  לוח חופשות 

9 . 

 

 כולל,   13/4/23 - בחופשה עד המעונות היום במשרד התמ"ת   הערה:

 יוחזר היום  3/4/23החברה העירונית בחרה לצאת לחופשה בתאריך 

 הערות  תאריך עברי  תאריך לועזי  ימים  מועד 

פתיחת השנה  
 במעונות

ימי הסתגלות לפני  3  ב' באלול  29/8/22 שני
 פתיחת שנת הלימודים. 

ב'  –כט'אלול  25-27/9/22 שלישי -ראשון  ראש השנה 
 תשרי

1 
 שבתון

י'   –ט' תשרי  4-5/10/22 רביעי -שלישי  כיפור 
 תשרי

1 
 שבתון

 סוכות ערב 
 סוכות 

 חול המועד
 הושענה רבה 
 שמחת תורה 

 ראשון
 שני

 ג,ד,ה,ו, 
 ראשון

 שני

9/10/22 
10/10/22 

11-14/10/22 
16/10/22 
17/10/22 

 
**יום החזרה  
לפעילות הינו 

18/10/22 

 יד' תשרי
 טו' תשרי

 יט' תשרי-טז'
 כא' תשרי 
 כב' תשרי

היום החלו פעילות מעונות 
לכן בחוהמ"ס  29/8-ב

 המעון בחופשה. 

החברה העירונית בחרה  א' טבת  25/12/22 חמישי חנוכה
יום   לעבוד בכל ימי החג 

  6/3/22החופשה יילקח ב 
 תענית אסתר פורים

 שני פורים 
 שלישי

6/3/23 
7/3/23 

 

 יג' באדר
 יד' באדר

 יום תענית אסתר
 שושן פורים 

 3-12/4/23 רביעי -שני  פסח
**יום החזרה  
לפעילות הינו 

13/04/23 

יום חופשה  3/4/23 -ב כא' בניסן –יב' 
 . 13/4/23שמוחזר בתאריך 

 )ראו הערה( 
יום חופשה  4/4/23 -ב

 9/8/23שמוחזר ב 

 יום הזיכרון 
 יום העצמאות 

 רביעי 
 חמישי

25/4/23 
26/4/23 

 ד' באייר 
 ה' באייר

 13:00עובדים עד  
 שבתון

 

 חמישי שבועות 
 שישי 

25/5/23 
26/5/23 

 ה' סיון 
 ו' סיון 

 
 שבתון       

  ט' באב  27/7/23 חמישי ט' באב 

 חופשת קיץ  ' באב כב 9/8/23 רביעי  סיום שנה 



 

 . 13/4/23בתאריך 

 

 מעון, שטח תקינה תפוסה,מנעד גילאים, : ו'פרק 

 מנעד הגילאים לשנה"ל תשפ"ג

 .(1.6.21חודשים )מתייחס לילד שנולד אחרי  15חודשים ועד    3 -כיתת תינוקותא(  . 01

 ועד    1.9.21חודשים )מתייחס לילד שנולד בין התאריכים  24חודשים ועד   15 -כיתת פעוטות           

             31.5.20 .) 

 (. 31.8.20חודשים )מתייחס לילד שנולד לפני  36חודשים ועד  24  -כיתת בוגרים           

והרווחה  כפי שיוגדר ע"י משרד העבודה   1.9שיבוץ הילדים יעשה על פי גיל הילד בתאריך )ב(       

והשירותים החברתיים. להנהלת החברה נתונה הרשות לערוך שינויים בהרכב הכיתות בהתאם  

 למספר הילדים ושיקולים מקצועיים. 

 תפוסה

 . )א(  התפוסה המרבית במעון יום לפעוטות לקבוצה תהיה לפי טור ב' בטבלה  . 11

 

 

 יוםהמטפל במעון -תקינת מחנך 

 (  אם בקבוצה אחת פעוטות משכבות גיל שונות, יהיו התקינה והתפוסה לפי  א)  .12

שקלול התקינה והתפוסה של שכבות הגיל, לפי מספר הפעוטות באותה שכבת גיל ביחס למספר  
 . הפעוטות בקבוצה

(  על אף האמור בתקנות אלה, בכל קבוצה שבה שוהים שבעה פעוטות או יותר, יהיו שני  ב)        
 מטפלים לפחות. - מחנכים

 

 

 

טור ב'טור א'

תפוסה )גודל קבוצה מירבי(שכבת גיל

18לידה עד 15 חודשים

27מעל 15 חודשים עד 24 חודשים

33פעוט מעל 24 חודשים



 

 

 

 שטח מעון יום לפעוטות 

 יום  ידאג כי השטחים במעון יהיו מרווחים ביחס למספר הפעוטות  ה.    )א(   מעון  13

 השוהים בו, יאפשרו תנועה לפי שלבי התפתחות הפעוטות במעון וסביבה חינוכית 

 וטיפולית הולמת וכן יהיו בטוחים ומאווררים.  

 (   הלינה תיעשה באזור קבוע ככל האפשר. ב)         

באזור קבוע המיועד לכך; אין באמור בתקנה זו כדי למנוע החתלה  תלה תיעשה ח(  ההג)         
 בשטח האמבטיה אם הוא מותאם ובטוח להחתלת פעוטות.

                                     

 , הכשרה ': צוות מקצועיחפרק 

 צוות מקצועי 

 .  מחנכותמבשלות, מנחה פדגוגית, מנהלת המעון, עו"ס )במעון הרב תכליתי(,  .14

 תנייד או תשנה את אנשי הצוות על פי שיקול דעתה המקצועי תוך עדכון ההורים.המחלקה 

 

 הכשרה 

 במהלך שנת הלימודים.  תכנית הכשרה פדגוגית מטפלות יעברו -)א(   מחנכות  .15
 . קורס בנושא עזרה ראשונה לפעוטותיעברו מטפלות  -מחנכות    (ב)
 בטוחה למעונות יום. מטפלות יעברו קורס התנהלות  -מחנכות     (ג)

 

 ': סדר יום, הזנה טפרק 

 סדר יום

 )א( סדר היום במעון נקבע על ידי הצוות בליווי והדרכת המדריכה הפדגוגית,  .16

 סדר היום הינו קבוע על מנת לספק לילדים מסגרת קבועה ומוכרת תוך מתן ביטחון.  

הזכות לחברה  ח עליון, שמורה ובזמני חירום, ימי שבתון ובמקרים חריגים של כ  (ב)

העירונית להשהות או להפסיק את פעילות המעונות בהתאם להנחיות שיתקבלו  

מהגורמים הרלוונטיים. למען הסר ספק, לא יוחזרו כספים עבור ימים אלו, ובכל מקרה 

 נפעל בהתאם להנחיות משרד העבודה והרווחה ומשרד החינוך. 

 

 



 

 

 

 

 הזנה 

 לגיל הילדים על ידי תזונאית מומחית תפריט המעון נבנה ומותאם )א(    .17

 ומאושר על ידי משרד הבריאות ומשרד העבודה והרווחה. התפריט יפורסם להורים   

 בתחילת שנה על ידי מנהלת המעון ויעודכן בלוח מודעות להורים ובאתר החברה העירונית. 

ש"ח   50ר  משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מחייב את הארגונים להחזי  )ב(    
אנו לא מחזירים  כסף זה ובתמורה נותנים מזון   ,בחודש בכיתת תינוקייה עד הגיע הילד לגיל שנה

 ש"ח בחודש(.  200 -בשרי ללא עלות נוספת )בשווי של כ

שינויים בעניין גביית תשלום עבור מנה בשרית נתון לשיקול דעתה של החברה העירונית ויבחן    
 מידי שנה. 

 

 בריאות הילד : 'יפרק 

 בריאות הילד 

 ההורים מתחייבים למסור כל מידע רפואי של הילד היכול להשפיע על תפקוד  )א( .18

 הילד במסגרת ועל הטיפול בו. 

יש למלא בהקפדה את הנתונים בטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד ולעדכן במשך  (   ב)  
 הילד. השנה בכתב על כל שינוי במצבו הבריאותי של 

בכל מקרה של ילד הסובל ממגבלה או בעיה רפואית כלשהי, ההורים מתחייבים לצרף (  ג)    
 אישור רפואי המאשר את ביקור הילד במעון והשתתפות בפעילויות בו. 

מעלות   38ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד ביום בו הוא חולה, עם חום העולה על  (    ד)   
 או הקאות ו/או דלקות עיניים, ו/או מאומת קורונה.צלסיוס ו/או שלשולים ו/ 

ילד שחלה במהלך שהותו במעון, הוריו יאותרו מהר ככל הניתן וההורים מתחייבים (   ה)   
 להוציא את ילדם מהמעון בסמוך לקבלת ההודעה. 

 על פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות המעון לתת תרופות לילדים לרבות אקמול. )ו(    

 כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה חולה במעון יחולו על ההורים.(    ז)

 

 במקרה בו נדרשת לילד/ה סייעת צמודה מכל סיבה שהיא, באחריות ההורים לדאוג (    ח)

 ולממן סייעת צמודה, ולהדרכתה ולהחלפתה במידה והיא לא מגיעה.  

 בחלקו או במלואו משחררת את הצוות מאחריות ( זה 18אי עמידה בתנאי סעיף ) )ט(   

 כלשהי.  



 

 

 

 ': שיח מכבד, צילום הילדים ושימוש בתמונותיהםיאפרק 

 

 שיח מכבד 

 לנהל שיח מכבד עםמתחייבים , מנהלות/לים וצוותי חינוך, .  המחלקה למעונות יום19

כל אחד ואחת מכם, לכבד את הילדים שלכם ולשמור על שפה חינוכית ומקדמת, יחד עם זאת   

אנחנו מבקשים מכם לנהוג באותו אופן, עובדות המעון והמנהלות לא ראויות לצעקות ולשיח  

תוקפני, כל בעיה תטופל ע"י הגורמים הרלוונטיים ואתם מוזמנים לפנות לגורם מטפל ולקבל  

 או ביקורת. מענה על כל תלונה

 ביחד נשמור על שיח מכובד ונחנך לכבוד הדדי! 

 

 צילום הילדים ושימוש בתמונותיהם 

 ההורים מאשרים לצלם את ילדם ולשלוח את תמונותיהם בקבוצות הוואטסאפ  .  )א(   20

 של החברה העירונית אשקלון.  של המעון ו/או העלאה של התמונות לדף הפייסבוק

ויציין כי הוא מסרב להעלות /   (  4)נספח   הורה שאינו מאשר ימלא את טופס אישור צילום)ב(         

 לבצע שימוש בתמונות ילדו. 

 

 

 

 

 

אנו מקבלים ומאשרים כי קראנו והבנו את פרטי התקנון ונספחיו והם מקובלים עלינו וכן כי כל   

 הפרטים שמולאו על ידנו נכונים:  

 ( :___________________ 2( :__________________   חתימת הורה )1חתימת הורה ) 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


