
 מועצה אזורית מטה בנימין
 

 

 נוהלי המעון

 :כללי

 2.5.14..0 - 11.2.5.14: בתאריכים ה"תשעל "תקופת הרישום לשנה .1

כל האישורים חתומה בבנק ו. ק.ההמועצה לא תדון בבקשה שלא הושלמו בה כל הפרטים הנדרשים ולא צורפו אליה  .5
 .כאמור לעיל

ואינה מקנה , אין בה כשלעצמה להוות אישור לגבי קבלת הילד למעון –הגשת הבקשה על המסמכים המצורפים אליה  .0
המועצה תדון בכל בקשה שתוגש כאמור לעיל ותודיע . להורים או למי מטעמם זכות לדרוש קבלתו של הילד למעון

 .להורים על קבלת הילד למעון או על אי קבלתו

או ביקר בעבר ואשר לא /מבקר במעון המועצה ולקבל ילד ה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, המועצה תהא רשאית לסרב .4
תהא המועצה רשאית להודיע על ביטול הרשמה , מבלי לגרוע מהאמור לעיל. כל חובות שכר הלימוד למועצהסילק את 

וזאת אם יתברר בכל שלב שהוא עד לפתיחת שנת  –גם לאחר משלוח הודעה להורים על קבלה למעון  –אצלה למעון 
אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובת ההורים לשלם את . לקו כל חובות שכר הלימוד למועצה בגינוכי לא סו –הלימודים 

 .הסכם/י כל דין"מלוא החובות שנוצרו בגין הילד בהקדם האפשרי ומבלי לגרוע מזכותה של המועצה עפ

רכת הממוחשבת מעלצורך רישום ילדו ב כלכלהשל משרד הכל הורה שילדו התקבל למעון חייב למלא שאלון הרשמה  .2
את . מילוי שאלון זה הינו חובה ונדרש אף אם ההורים מוותרים על בחינת זכאותם לתמיכה בשכר לימוד. של המשרד

י "אי מילוי השאלון ע. ין על גבי השאלון או באתר משרד הכלכלהכמצו כלכלההשאלון יש לשלוח למוקד של משרד ה
 .יגרום להוצאת הילד מהמעון ממוחשבת של משרד הכלכלהההורים ומשלוחו למוקד ואי קליטת הילד במערכת ה

בריאותו והתאמתו למסגרת חינוכית , תינוק מתחת לגיל שישה חודשים יתקבל בצירוף אישור רפואי לגבי בשלותו .6
 .קבוצתית

 :ועדת קבלה 

למעון או במקרה שבו הביקוש לכיתת מעון יעלה על היצע המקומות באותה הכיתה תקבע ועדת קבלה את קבלת הילד  .1
 .כלכלהי משרד ה"הקריטריונים לקבלה בועדת הקבלה נקבעים ע. אי קבלתו

בין ילדים שנולדו  כלכלהי הנחית משרד ה"עפ. כלכלהי הנחיות משרד ה"הודעה להורים על החלטת הוועדה תימסר עפ .5
י ילדים אלה לא יהיו יודגש כ. תקבל למעון על בסיס מקום פנוי בלבדיוכלו לה 01.15.5.11 – .11.5.1..0התאריכים 

 .כלכלהי משרד ה"ע (תמיכה)ימוד לר שכעלות זכאים להשתתפות ב

 :הרכב הכיתות

 .הרכב הכיתות במעון נקבע מידי שנה בהתחשב במספר הילדים ובגילם .1
י שיקול דעת של הצוות המקצועי ללא שינוי בתעריף שכר "יתכן מעבר ילד במהלך השנה מקבוצת גיל אחת לאחרת עפ .5

 .פ החלטת הממונים"כמו כן יתכן מעבר מטפלת מקבוצה אחת לאחרת ע, הלימוד
 .ירישום ילד מותנה באישור תקן לכיתה הן מבחינת מציאת כח אדם מתאים והן מבחינת מספר  ילדים מינימאל .0

 

 :חופשות

-מ כאשר הילד לא יבקר במעון 2.5.12..12הודעה על הוצאת הילדים מהמעון תתבצע עד לתאריך  –חופשת הקיץ  .1
 .ילד הנמצא במעון בחודש יוני יחויב עבור יתר החודשים גם אם לא יבקר במעון. 6.5.12..1

כי התשלום הוא , הרינו להדגיש. ולהחזירם למעון אחרי חופשת הפסח, (פסח)אין להוציא את הילדים בחודש אפריל  .5
 .שלא ביקר במעון לא יקבל החזר עבור יתר הימים, ולכן ילד שביקר במעון מספר ימים בחודש, חודשי

      

תשלומים חודשיים שאנו גובים מידי שנה בהוראת  11התשלום עבור חודש אוגוסט מתחלק על פני  – לתשומת לבכם
 .לכל תשלום חודשי מתווסף תשלום חלקי של חודש אוגוסט. לחודש 11קבע בכל 

 ":כח עליון"אי פתיחת המעון ו  

או אי ביצוע /אזורית מטה בנימין לפתוח את המעונות לזמן מסוים ואי יכולת מועצה , חרף כל האמור בהסכם זה
לא , "כח עליון"הנופל בגדר המושג , התחייבות המוטלת על מועצה אזורית מטה בנימין לגבי הילד בעטיו של אירוע

למועד בו  יידחה עד, וכן כי ביצוע אותה התחייבות ככל שקיימת, א מטה בנימין כלפינו.ייחשבו כהפרה של התחייבות מ
, פעולות איבה, מעשי מלחמה, בין השאר ומבלי לפגוע בכלליות האמור, יכללו" כח עליון"בגדר המושג . תוסר המניעה

נזקי , או כל גורם אחר שאינו תלוי במועצה או שאין למועצה שליטה עליו, שביתות, ע"פעולות התפרעות ביש, חבלה
 .מזג אויר לרבות שלג וגיוס כללי



 

 :הילדבריאות 

 .לבקשה זו' המצורף כנספח ד" הצהרה על בריאות הילד"יש למלא בהקפדה את כל הנתונים הנדרשים בטופס  .א

כתנאי לקבלת הילד , או הפרעה כלשהי מתחייבים ההורים לחתום/או מחלה ו/בכל מקרה של ילד הסובל ממגבלה ו .ב
 .ול על פי האמור בוגם על כתב התחייבות מיוחד ביחס לילד עם מגבלה רפואית ולפע, למעון

או נמסרו /בכל מקרה שבו יתברר כי לא מולאו בטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד כל הפרטים הנדרשים בו ו .ג
תהא המועצה רשאית להפסיק מיידית את ביקורו של הילד  –או לא מדוייקים /או לא שלמים ו/פרטים לא נכונים ו

 .או הוראות הסכם זה/תב ההתחייבות ועל פי כל דין ווהכל מבלי לגרוע מיתר סעדיה על פי כ, במעון

  :הטיפול בילד החולה

ד לאחר קבלת אשר מתחייבים להוציאו מהמעון מי, יעשה ניסיון לאתר את ההורים, ילד שחלה בזמן שהותו במעון .א
 .ן שמירה על בריאותו ובריאות הילדים האחריםההודעה הטלפונית למע

 .למעון ילד חולהייבים שלא לשלוח ההורים מתח( 1) .ב
או /או שלשולים ו/ילד שנשלח הביתה עם חום ו, בהתאם להנחיות משרד הבריאות ומשרד הכלכלה, להזכירכם( 5)

 2במידה וילד נעדר מהמעון בגלל מחלה מעל . שעות 54-עליו להישאר בבית ל. הקאות לא יתקבל למעון ביום המחרת
תידרשו , הילדבכל מקרה של ספק לגבי מצבו הרפואי של . איעל ההורה להמציא להנהלת המעון אישור רפו, ימים

 .להמציא אישור רפואי
בכל מקרה בו . הדבר נכון לגבי תרופות להורדת חום, י צוות המעון"משרד הבריאות אוסר על מתן תרופות לילדים ע.     ג 

למעון כדי לתת את הטיפול אחד ההורים או מי מטעמם שאינו נמנה עם צוות המעון יבוא , נדרש מתן תרופה לילד
 .התרופתי

  .יחולו על ההורים, לרבות פינוי באמבולנס, במתן טיפול חירום לילד חולה במעון כל ההוצאות הכרוכות.     ד
 

 :ועד הורים

 ".ועד"י ההורים יבחר "בכל מעון וכן בכל כיתה בה תתקבל החלטה ע .א

לקבל החלטות שיש בהן משום פגיעה בנוהלי המעון  הועד לא יהיה רשאי. החלטות ועד ההורים הנן וולונטריות .ב
 .ובעבודתו השוטפת

 .המועצה אינה אחראית לכל החלטה שתתקבל במסגרת זו .ג

 
 
 
 

 על מנת שנוכל לשרת , ונעימה הנו מצפים ומקווים לשנת עבודה פורייא

 .מעונותבאצלנו , יקר לכם מכלה את
 
 
 
 

 
 ,בברכה     
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