
 

 

 בפ"תש החברה העירונית  יום תקנון מעונות

 מסגרת הפעילות במעונות

 לקיחת הילד לפני שעת     - 13.00עד  07:00 ,בין השעות  'ובימי ו 16:00עד  07:00ה', בין השעות -המעון פועל בימים א'א. .1

 .מראש ומובילת הכיתההסיום תתאפשר במידה וההורים יידעו את מנהלת המעון    

 בתשלום נוסף. 17:00ב. ישנה אפשרות הארכה עד 

 

 ייגבו עם ההרשמה למעון, דמי הרישום לא יוחזרו גם במקרה של ביטול.₪  180דמי הרישום בסך של  - דמי רישום. 2

 

 תשלומים שווים  12-התשלום ייעשה במתן  פרטי כרטיס אשראי או בהוראת קבע כפי שיידרש על ידי החברה ב - תשלום. 3

 בכל חודש . 2( לתאריך לא תתקבלנה המחאות מבנק הדוארהמחאות )  -ב  ו/או     

 סכום התשלום  בהתאם דרגה לזכאים ויועבר הכסף על ידי  משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים ישתנה  תקבעכאשר     

 המעון. עבור    

 , כרטיס אשראי(.)צ'ק, הוראת קבע₪  40עבור ביטול דמי טיפול בהחזר כספי  –במקרה שלא יוכבדו פרטי התשלום   

 ידי.פעילות הילד במעון באופן מפסיק  במידה ולא יוסדר תשלום נאלץ לה    

 הם בפיקוח התמ"ת. -מעון חן, פטל והנסיך

 אינו בפיקוח התמ"ת. -מעון קשת

 

 הקבועה שתקבע על ידי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.קבע על ידי הדרגה יגובה התשלום החודשי למעון . 4

 

  לא יבוצעו החזרי תשלום בגין היעדרות ילד/ה  מכל סיבה שהיא ו/או במידה ויתקיימו ימי שביתות או מצב  - החזרי תשלום.  5

 חירום.    

 

 1.9.21 -הינו שנתי ונקבע בהתאם לגיל הילד ביום ה -שכר הלימוד  .6

ה ישולם לחברברתיים, עד לקבלת ההכרה, סמל המוסד ודרגת הזכאות הקבועה ממשרד העבודה הרווחה והשירותים הח    

 העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. על ידי משרדתשלום שנקבע העירונית 

 הקבועה שתקבע על ידי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.גובה התשלום החודשי למעון נקבע על ידי הדרגה     

 

 לכל חודש 20-רישום למעון יעשה במייל למשרדי האגף לגיל הרך עד ה ביטול ביטול רישום : .7      

 . gilrach-s@levrh.orgכתובת המייל:          

 לחודש, תחויב בתשלום שכר הלימוד בעבור  החודש השוטף ובעבור החודש העוקב. 20-בקשת ביטול אשר תוגש לאחר ה  

 לא יתקבלו בקשות לביטול מכל סיבה שהיא. 01.05.2021מתאריך :          

 

         ימי החופשות ושעות הפעילות נקבעות לפי לוח החופשות המפורסם ע"י משרד העבודה הרווחה והשירותים  -חופשות . 8

 החברתיים.   

 

 הרווחה והשירותים החברתיים. העבודהמשרד מ המעודכניםהילד ישובץ על פי שנתון ,  –שיבוץ . 9

 

 על פי ,מכיתה לכיתה, על פי שיקול דעתהראש העין הזכות לנייד ילדים  לחברה העירונית. 10

 הצורך במהלך השנה, וזאת ללא קבלת אישור מההורים.     

 

  לאיחור. ₪ 75ממנו סכום של  איסוף הילד/ה מהמעון לאחר השעה הנקובה תיחשב כאיחור. הורה שאיחר יגבה - איחורים. 11

 יצטרף לשכר הלימוד בגין אותו החודש. סה"כ הסכוםמשך זמן האיחור והתשלום בגינו ירשם בפנקס האיחורים,      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

היה ומסיבה . וזאת, על פי שיקול דעתה המקצועי לחברה העירונית ראש העין הזכות לדרוש את הפסקת השתתפותו של הילד .12

ימצא שהילד/ה אינו מתאים למסגרת המעון, החברה שומרת לעצמה את  שהיא,משמעתית, בריאותית או כל סיבה  ,חברתית

במקרה האמור תופסק קרים דחופים שיחייבו לפעול לאלתר(, לפי נסיבות העניין )במיום או פחות  14וציאו בהתראה של הזכות לה

 לפי  המאוחר. ,ראה, או הוצאת הילד בפועל מהמעוןגביית שכר הלימוד בחודש שלאחר סיום התקופה הנקובה בהת

 13. הזנה - במעונות מוגשות לילדים שלוש ארוחות ביום:

(09:00לאחר השעה ארוחת בוקר לילד שיגיע  )לא תסופק ארוחת בוקר  – 0 8:20-9:00בין השעות        
11:20-12:20בין השעות  –  ארוחת צהריים  

15:00 -16:00 -- בין השעות ארוחת מנחה   

מהתצרוכת היומית הנדרשת של ילדכם. לכן, תפריט  70%ומבוסס על רכיבים בריאים ומזינים והוא מספק המזון טרי ומבושל מידי יום 
הארוחות נקבע על ידי דיאטנית מומחית והכנתו במסגרת המעון מאפשרת התאמה לצרכים מיוחדים של הילדים. התפריט תלוי דרך קבע 

.על לוח המודעות לעיונם של ההורים  

14. רגישויות -  ההורים מתבקשים טרם כניסת ילדם למעון לפרט ולהדריך את הצוות במידה וקיימות אצל הילד רגישויות למאכלים 
.שונים, ובנוסף להמציא אישור מהרופא לגבי סוג האלרגיה והסכנות  

 15. שעת שינה – בין 13:00-15:00

16. באחריות ההורה לספק – טיטולים, מגבונים, בקבוקים, מוצצים, בגדי החלפה, תחליף חלב )מטרנה, סימלאק ועוד( ומדחום- יש      
לכתוב את שם הילד.           

 17. מחלת ילד- במידה וילד נעדר מהמעון עקב מחלה, על ההורה להמציא להנהלת המעון אישור רפואי .

)חום גבוה, שלשול( ההורים מחויבים לאסוף את הילד מהמעון תוך שעתיים  במידה וילד חלהראות משרד הבריאות ועל פי ה    
שעות. 24מרגע ההודעה ואין להחזירו למעון מוקדם יותר מ       

כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד חולה במעון, אם יידרשו ואו יינתנו, יחולו על ההורים, ההורים ישלמו את כל ההוצאות 
ראש העין. דרישתה הראשונה של החברה העירונית האמורות מיד עם  

ובאחריות ההורים ליידע ולהדריך את מנהלת המעון והצוות  יביאו אישור מהרופא על סוג האלרגיה והסכנות –ילדים בעלי אלרגיה 
 הפועל בכיתתו של הילד.

בהתאם לצרכים ולתקנים של  ,האדם בכוח שינויים , שיקול דעתהעל פי  ,הראש העין רשאית לבצע במהלך השנ החברה עירונית .18
      משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים.

 

 _______________________  : חתימת ההורה

 

 

 בברכת שנה בריאה ובטוחה

 גיל הרךל המחלקה צוות 

 


