
 תקנון מעונות יום 

החברה העירונית אשקלון מפעילה רשת מעונות יום ברחבי העיר אשקלון כדי לתת מענה חינוכי טוב  

 ואיכותי.

בכול מעונות הרשת הדגש העיקרי על סביבה חינוכית עשירה שמטרתה לקדם התפתחות מיטבית של  

ואוהב, פעילות העשרה מותאמת גיל  ילדיכם, בהתאם לצרכיו ויכולותיו. אצלנו ילדיכם יקבלו יחס חם 

 ומגוון פעילויות שיתרמו להתפתחותם המיטבית. 

רשת מעונות היום של החברה העירונית מפוקחת ומוכרת על ידי משרד העבודה והרווחה ומלווה על ידי 

 מדריכה פדגוגית, חינוכית ומקצועית.

 התקנון ונספחיו נועדו להסדיר את אופני ההתנהלות וההתקשרות.

 מאחלים לכולנו שנת לימודים טובה, מעשירה ובטוחה.  אנו

 מנעד הגילאים לשנת תשפ"ב במעונות ושיבוץ הילדים  .1

 (1.6.2020חודשים. )מתייחס לילד שנולד אחרי  15חודשים עד   3כיתות תינוקות:  .1

ועד  1.9.19לילד שנולד בין התאריכים  חודשים. )מתייחס 24חודשים עד  15כיתת פעוטות:  .2

31.5.20) 

 ( 31.8.19לילד למי שנולד לפני  חודשים. )מתייחס 36חודשים עד   24יתת בוגרים: כ .3

כפי שיוגדר על ידי משרד העבודה והרווחה  1.9שיבוץ הילדים יעשה על פי גיל הילד בתאריך 

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

 קצועיים. הילדים ושיקולים מ

החברה תנייד   מנהלת המעון, עו"ס )במעון הרב תכליתי(, מבשלות, מטפלות.הצוות המקצועי:  .1

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

 בריאות הילד .2

ההורים מתחייבים למסור כל מידע רפואי של הילד היכול להשפיע על תפקוד הילד במסגרת ועל  .1

 בו. הטיפול 

יש למלא בהקפדה את הנתונים בטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד ולעדכן במשך השנה   .2

 בכתב על כל שינוי במצבו הבריאותי של הילד. 

בכל מקרה של ילד הסובל ממגבלה או בעיה רפואית כלשהי, ההורים מתחייבים לצרף אישור  .3

 רפואי המאשר את ביקור הילד במעון והשתתפות בפעילויות בו.

מעלות צלסיוס   38ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד ביום בו הוא חולה, עם חום העולה על  .4

 ו/או שלשולים ו/או הקאות ו/או דלקות עיניים.

ילד שחלה במהלך שהותו במעון, הוריו יאותרו מהר ככל הניתן וההורים מתחייבים להוציא את  .5

 ילדם מהמעון בסמוך לקבלת ההודעה.

 ד הבריאות חל איסור על צוות המעון לתת תרופות לילדים לרבות אקמול.על פי הנחיות משר .6

 כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה חולה במעון יחולו על ההורים.  .7

במקרה בו נדרשת לילד/ה סייעת צמודה מכל סיבה שהיא, באחריות ההורים לדאוג ולממן סייעת  .8

 מגיעה. צמודה, ולהדרכתה ולהחלפתה במידה והיא לא 

 ( זה בחלקו או במלואו משחררת את הצוות מאחריות כלשהי. 3אי עמידה בתנאי סעיף ) .9

סדר היום במעון נקבע על ידי הצוות בליווי והדרכת המדריכה הפדגוגית, סדר היום  סדר היום:  .1

 קבוע כדי לספק לילדים מסגרת קבועה ומוכרת תוך מתן ביטחון.



ההורים יקבעו חוגים לטובת העשרת הילדים ופיתוח  הצוות והמדריכה הפדגוגית וועדחוגים:  .2

 כשוריהם, אשר יחלו לאחר חודש ההסתגלות. 

לנוחיותכם, החיוב עבור החוגים יתבצע בחלוקה למספר חודשי פעילות החוגים )עשרה  .1

 חודשים(. 

 שח עבור חוג אחד ומתנות במשך השנה כספי ועד הורים. 350דמי שכלול לכלל הכיתות  .2

 

ט המעון נבנה ומותאם לגיל הילדים על ידי תזונאית מומחית ומאושר על ידי משרד תפריהזנה:    

הבריאות ומשרד העבודה והרווחה. התפריט יפורסם להורים בתחילת שנה על ידי מנהלת המעון ויעודכן  

 בלוח מודעות להורים ובאתר החברה העירונית. 

ש"ח בחודש בכיתת   50גונים להחזיר משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מחייב את האר  

כסף זה ובתמורה נותנים מזון בשרי ללא עלות נוספת    תינוקייה עד הגיע הילד לגיל שנה. אנו לא מחזירים

  ש"ח בחודש(. 190-)בשווי של כ 

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

 . מידי שנה

ההורים מאשרים לצלם את ילדם ולשלוח את תמונותיהם ם הילדים ושימוש בתמונותיהם: צילו .1

בקבוצות הוואטסאפ של המעון ו/או העלאה של התמונות לדף הפייסבוק של החברה העירונית 

 אשקלון. 

בתחילת שנה"ל עם קליטת הילדים, ילדים ממשיכים משנה קודמת במסגרת ישהו יום מלא   .2

 ים חדשים ישהו במעון באופן מדורג ובהתאם להסתגלות. ובהתאם ליכולתם, ילד

 זמני הפעילות:    

)ישנה אפשרות להארכת היום בתוספת  16:00עד  7:00בימים ראשון עד חמישי בין השעות  .1

 תשלום ובמינימום משתתפים(. 

 13:00עד  7:00ביום שישי בין השעות  .2

 קבוצות במידת הצורך על פי הפירוט הבא: תותנה ברישום ואיחוד   17:00הארכת יום עד השעה  .3

 תינוקות 6מינימום  .1

 פעוטות  10מינימום  .2

 בוגרים  10מינימום  .3

 ₪ לחודש. 350עלות הארכת יום  .1

הנהלת החברה העירונית רשאית להפסיק את הארכת היום במידה ומספר הילדים בקבוצה   .2

 . ירד במהלך השנה

שות יפורסמו הן על לוח המודעות  תאריך פתיחת שנת הלימודים, ימי הפעילות ולוח החופ .3

 להורים, באתר החברה העירונית והן על ידי משרד העבודה והרווחה. 

בזמני חירום, ימי שבתון ובמקרים חריגים של כח עליון, שמורה הזכות לחברה העירונית   .4

להשהות או להפסיק את פעילות המעונות בהתאם להנחיות שיתקבלו מהגורמים הרלוונטיים. 

פק, לא יוחזרו כספים עבור ימים אלו, ובכל מקרה נפעל בהתאם להנחיות משרד למען הסר ס

 העבודה והרווחה. 

 ביטוח  .1



כלל ילדי המעונות יבוטחו על ידי החברה העירונית אשקלון בביטוח תאונות אישיות וכן ביטוח  .1

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

 ש"ח.  49חל על ההורים והינו 

ציודם ורכושם של הילדים הינם באחריות ההורים בלבד, ההורים משחררים את החברה   .2

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

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

 במידה והחברה העירונית תידרש להעסיק מאבטח, זה יעשה באחריותם ומימונם של ההורים.  .3

 נהלי רישום לשנה"ל תשפ"ב  .1

דרך אתר משרד העבודה  28/02/2021עד  07/02/2021תקופת הרישום היא בין התאריכים  .1

מועד ההרשמה באתר  והרווחה. בקשת הרישום וכל נספחיה יוגשו על ידי ההורים עד לתום 

  משרד העבודה והרווחה.

למען הסר ספק, לא ידונו בקשות לרישום אשר לא השלימו את כל הפרטים והמסמכים   .2

הנדרשים. הגשת הבקשה אינה אישור כי ילדכם התקבל למעון. אישור קבלת ילדכם יינתן לאחר 

 ועדת קבלה של משרד העבודה והרווחה. 

ולאחר הנחיה   הרווחה וצירוף כל המסמכים הנידרשיםלאחר הרישום באתר משרד העבודה ו .3

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

 בהליך הרישום למעון. 

לקראת פתיחת שנת הלימודים, בהנחיית מנהלת המעון, על כל הורה להירשם גם במערכת  .4

הרשמה הינה על אחריות ההורים בלבד. מילוי  ה הממוחשבת של משרד העבודה והרווחה.

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

 להיקלט במערכת.

 שכר לימוד .1

ההורים מתחייבים לשלם מידי חודש בחודשו החל מחודש ספטמבר לשנת הלימודים ועד לחודש  .1

 11ידי משרד העבודה והרווחה בהתאם לדירוג, מתואם ל  אוגוסט שכר לימוד כפי שיקבע על

תשלומים שווים. 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  .2

₪ אשר יקוזזו משכר הלימוד של החודש הראשון.  570ה מקדמה על סך בחודש אוגוסט תיגב .3

במידה והרישום יבוטל על ידי ההורים עניין החזר המקדמה יהיה בהתאם לנהלי משרד העבודה 

 והרווחה. 

שכר הלימוד נקבע ומתעדכן על ידי משרד העבודה והרווחה בהתאם לגיל הילדים בתחילת שנת   .4

י משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים ולא על פי הכיתה הלימודים, כפי שיוגדר על יד 

 אליה שובצו. 

 12שכר הלימוד מפורסם על ידי משרד העבודה והרווחה על פי תשלום חודשי ומחולק ל  .5

 11חודשים כשתשלום חודש אוגוסט מחולק ל 11חודשים. גביית התשלום מההורים מחולקת ל 

 חודשים ומתווסף לתשלום השוטף.

הדרגה לזכאים נעשית על ידי משרד העבודה והרווחה ועל פי המדדים שנקבעים על ידם,  קביעת .6

 לחברה העירונית אין ועדת הנחות ואין אפשרות להתערב בקביעת הדרגה. 

שכר הלימוד הינו שנתי וניתן לשלמו באמצעות המחאות או כרטיס אשראי )ללא תפיסת מסגרת  .7

 מצעות הוראת קבע.אשראי(. במקרים חריגים תישקל גבייה בא 

עד לקבלת הדרגה על ידי משרד העבודה והרווחה ההורים ישלמו את מלוא המחיר ולאחר קביעת  .8

 הדרגה תיערך התחשבנות מיום קביעת הדרגה.

לחודש יחויב   15ילדים המתקבלים למעון במהלך שנת הלימודים, מתחילת החודש ועד ל  .9

לחודש ועד לסופו יחויב בחודש  16ם מ בתשלום מלא בהתאם לדרגת הזכאות, ילדים המתקבלי

 הכניסה בחצי משכר הלימוד בהתאם לדרגת הזכאות.



בכל מקרה של פיגור בתשלום יישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן  .10

 וריבית פיגורים שיחושבו מיום התשלום המיועד ועד ליום תשלום החוב בפועל.

 200כיבוד המחאה על ידי הבנק יביא לחיוב ההורים בתשלום בסך ביטול הוראת קבע ו/או אי  .11

₪ 

 ₪ מההורים.  100שינוי באמצעי תשלום יביא לגביית דמי שינוי על סך  .12

 15על עזיבת ילדים את המעון יש להודיע בכתב למנהלת המעון ולהנהלת החברה לא יאוחר מה  .13

 לחודש שלפני העזיבה. 

לחודש, התשלום עבור החודש יגבה על פי דרגת הזכאות,  16במידה והילדים נשארים במעון מה  .14

לחודש התשלום עבור החודש השוטף יהיה בגובה שכר  15במידה והילדים עזבו את המעון עד ל 

 לימוד מלא. 

 ( תחויב בתשלום מלא עד סוף השנה.  1/5הודעה על עזיבה מתאריך הראשון למאי )  .15

בלבד   90%ים ברציפות יתבצע חיוב של ימ 14עבור היעדרות ילדים מחמת מחלה העולה על  .16

משכר הלימוד החודשי על פי דרגת הזכאות, וזאת בכפוף להצגת אישור רפואי מתאים לתקופת 

ההיעדרות. עבור שאר ימי החודש בהם הילדים ביקרו במעון יתבצע חיוב מלא על פי דרגת  

 הזכאות.

ימים, ההורים ישלמו את  14עבור היעדרות אחרת או היעדרות בשל מחלה לתקופה הקצרה מ  .17

 מלוא שכר הלימוד החודשי על פי דרגת הזכאות. 

 21ימים או היעדרות שלא בשל מחלה העולה על  45לאחר היעדרות בשל מחלה העולה על  .18

 יגישו ההורים בקשה מחודשת לקביעת דרגה.    ימים,

ים הייתה גבייתו של תשלום כלשהו המגיע לחברה העירונית אשקלון כרוך בנקיטת הליכ .19

 משפטיים יחויבו ההורים לשאת גם בתשלום הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. 

 נספחים .1

 הולכת ילדים ואיסופם  .1

 הצהרת בריאות  .2

 טופס רישום למעונות .3

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

 הפרטים שמולאו על ידנו נכונים: 

 ( :____________________2חתימת הורה )  ( :__________________ 1חתימת הורה )

 


