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 לתשומת ליבכם:

 חובת הרישום חלה גם עבור הילדים שממשיכים שנה נוספת 

 

הנרשם:____________  שם 
 ______________ משפחה:

 הרשמה  חוברת
 מושקא בית חיה למעון

 ד "חב כפר ועד י"שע 
 ט"תשע הלימודים לשנת
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 ברוכים הבאים 
 חיה מושקא שע"י ועד כפר חב"דבית למעון 

 

 
ל כיחד, נעשה  , ושמחים על בחירתכם במעוננו.כםילשרת אתכם ואת ילדלכם על הזכות  אנו מודים

והענקת כל הדרוש  ,לבשימת מסור ואוהב מתוך אימהי  להבטיח סביבה ביתית וטיפול שביכולתנו כדי 

 כפי שמגיע לכל ילד וילדה. ,להתפתחות איכותית, חינוכית וערכית

מייחלים  ים וחתימה על כל הטפסים. אנו , מילוי הפרטאת מלוא תשומת הלב לקריאת המידע אנא הקדישו

שעות  במיטב ים עם ילדיכםכי אנו נמצא ,למעורבותכם הפעילה ושמירת קשר רצוף עם צוות המעון. זכרו

מיוחדת לה זוכים ילדיכם  ל כךם תחוו את החוויה המעשירה והכשגם אתמאד וחשוב  ,ממההאיכות של הי

 ותוכלו להמשיך עמה גם בשעות הערב בבית, עד הבוקר הבא.

בדמות  ,ושמאמצינו המשותפים יישאו פרי ,תפילתנו כי תשרה ברכת שמים תמיד בין כותלי מעוננו

ות הטובה ביותר של כל ילד וילדה באווירה נינוחה מעשירה ושמחה ושגם אתם תגלו שביעות רצון ההתפתח

 מקסימאלית, כפי שציפתם והרבה יותר, מהבית "הכי קרוב לבית" בו שוהים ילדיכם.

 

 זמני פעילות המעון : 

 .(15:50  יש להגיע עד) אחר הצהריים 16:00בבוקר ועד  7:00ימי א' עד ה' : בין השעות 
 .(12:45 יש להגיע עד) 13:00 – 7:00 יום ו':

האגף למעונות יום במשרד העבודה  מלבד ימי החופשה שנקבעו על ידי  ,המעון פעיל בכל חודשי השנה

 למגזר החרדי.  והרווחה 

. הכירו את סדר היום של הקבוצה אליה על מסגרת הזמנים במעון להקפידמאד חשוב לתשומת לבכם: 

וכאשר  ,ייכ/ת ואל תאחרו את ארוחת הבוקר. זכרו כי המטפלת מנהלת סדר יום אינטנסיבי ומגווןילדכם משת

כיל את הילד/ה. לא תמיד יש אפשרות לעצור ולהא .הקבוצה מרוכזת בפעילות הבאה ,ילדכם מגיע מאוחר

 אנא דאגו להאכיל את הילד בבית. ,לאחר חייביםבמידה והנכם 

 

 

 זמני השכבה בימי שישי: 
 ילדים שעייפותם מפריעה להתנהלותם, יושכבו לישון בשעת המנוחה הקבועה!

 בהתאם לשיקול דעת המטפלת()

 

 נוהל איחורים:
  ,כל עשר דקות, החל מדקה איחורעבור  ₪ 30-יחויב ב 16:00הורה המאחר לאחר השעה 

 .אשר ירדו בהוראת קבע
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 שיבוץ הילדים בכיתות:

לפי שיקול דעת  ,ובהתאם להתפתחותם  1.9.2018 שיבוץ הילדים יעשה ע"פ גילם ביום .א
 המפקחת החינוכית. ים ובהתייעצות עםהגורמים האחראי

 הלימודים, לערוך שינויים בהרכב הכיתות. מעון חיה מושקא רשאי במהלך שנת .ב

 

 נהלי המעון

 בריאות הילד:

דבקות גם במקום יחשופים לה ,ילדים הנמצאים במעון בחברת ילדים נוספים. הבריאות חשובה לכולנו .1

הנחיית הגורמים  ,בו ההיגיינה נשמרת בקפדנות רבה. בכדי לצמצם הידבקות, מעבר חיידקים או מחלות

החל מרגע בו מזוהה מחלה או נמדד חום ועד  ,המוסמכים היא להקפיד על כך שילד חולה יישאר בבית

ת וברצונכם שעו 24ם עברו שעות אחרי סיום המחלה או ירידת החום. במידה וזיהיתם שהחום ירד טר 24

, עליכם להצטייד באישור רפואי. משרד הבריאות אוסר על  המטפלות לתת להחזיר את הילד למעון

 תרופות או למרוח משחות מיוחדות.

 .א את 'טופס הצהרת בריאות'יש למל  .2

אישור  מחה לאלרגיות.ואלרגולוג, מרופא מלהביא אישור מוטלת חובה  ם אלרגייםילדיעל הורים ל .3

  ם אלרגייםילדי את הצהרת למלא עליהםחובה  . כמו כן,מרופא ילדים אינו מספיק

 .הועד( י)ניתן להשיג במשרד

נדרשים או נמסרו פרטים בכל מקרה  שבו יתברר כי לא מולאו בטופס הצהרת בריאות כל הפרטים ה .4

 ילדכם.כות לבריאות לן מעון בית חיה מושקא אחראי על ההש, אילא נכונים

 נוהל טיפול בילד חולה:

 ,וריםהיעשה ניסיון לאתר את היילד שחלה בזמן שהותו במעון,  .אין לשלוח ילדים חולים למעון .1

תו ולמען שמירת בריא ,טלפוניתההודעה המעון מיד לאחר קבלת האשר מתחייבים להוציאו מ

 ובריאות שאר הילדים במעון.

שעות  24רק לאחר אלא , לא יגיע למעוןולים, דלקת עיניים או הקאות חום, שלשסבל מילד ש .2

 ואי על בריאותו.פהביאו אישור רש, למעט הורים מהחלמתו

 .ם להמציא אישור רפואי על בריאותוילד שחלה יותר משלושה ימים, יהיו חייבים ההורי  .3

משרד הבריאות אוסר על מתן תרופות לילדים ע"י צוות המעון וכן גם תרופות להורדה חום. במקרים  .4

 תרופה.היבוא לתת לילד את  ,או אדם מטעמם שאינו נמנה על צוות המעון ,אחד ההורים ,םחריגי

, יחולו על מתן טיפול חירום לילד חולה במעון, לרבות פינוי אמבולנסכל ההוצאות בטיפול חרום:  .5

 ורים.הה
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 ביוזמת ההורים: ילד ממעון תנוהל עזיב
לא יאוחר  ,הילד על עזיבת לוועד כפר חב"ד  ,כל אמצעי אלקטרוני אחרבאו  ,יש להודיע בכתב .1

  העזיבה. שלפנילחודש  15-המ

 כדלהלן: ,ודעההיחויבו עבור החודש השוטף שבו נתנה הההורים  .2
 .שלהם הדרגהלפי באותו החודש , ישלמו ההורים לחודש 16-הלאחר בפועל במידה והילד עזב  .א

מפני  ,מלא על אותו החודש , ישלמו ההורים תשלוםלחודש 15-במידה וילדכם עזב לפני ה .ב
 לאותו החודש.מממן את זכאות הילד אינו  עבודה והרווחה שמשרד ה

 המקרים הבאים:, למעט ל הנ"ל תקף למשך השנהכ .3

 בתשלום מלא. לפי הדרגה, 4-5, יחויב עבור חודשים 4.19ילד שעזב במהלך חודש  .א

בתשלום פי הדרגה ליחויב בשכ"ל עד סוף שנת הלימודים,  5.19ילד שעזב במהלך חודש  .ב
 מלא.

 נוהל תשלומים וגביה:

 .1.9.2018 -30.8.19, חודשים 12-תשלום שכר עבור המעון הוא שנתי ומחולק ל .1

 .דשלחו 10צע רק באמצעות הוראת קבע וירד בכל ותשלום יבה .2

 תשלום שכ"ל יעשה בהתאם לעדכון דרגת הילד. .3

 ישלמו ההורים שכ"ל מלא. עבודה והרווחהעד קבלת דרגה הזכאות הקבועה ממשרד ה .4

זכאות תיערך התחשבנות רטרואקטיבית מיום קביעת דרגת הזכאות.  סכום הלאחר קבלת דרגת  .5
 .בועד כפר חב"ד ישמר בכרטסת הלקוחי הזכות

 ילד במהלך השנה: תקבל
 :ילד שנכנס  למעון במהלך שנת הלימודים

 .זכאות לאותו החודשהישלם לפי דרגת  ,לחודש 1-15במידה ונכנס בין התאריכים 

 השכר המלא.מ 50%-עבור אותו החודש ביחויב סוף החודש, -16במידה ונכנס בין התאריכים 

 פיגור תשלומים:

, אזהרה להורים  להסדר פיגור התשלום תינתן הודעת, /החזר הוראת קבעביטולל בכל מקרה ש  .1

 .ימי עסקים 3בתוך 

 הבנק(. )בהתאם לגובה עמלת"ק וההחזרת ה אוקשורות לביטול הההוצאות את כל ההורים ישלמו  .2

מקרה של שהותו של הילד במעון בכל מעון חיה מושקא שע"י ועד כפר חב"ד רשאי להפסיק את  .3

פיגור בתשלומי המעון וזאת לאחר הודעה מראש, ובלי לפגוע בכל זכות של מעון חיה מושקא שע"י 

 ועד כפר חב"ד וקבלת החוב ע"פ כל דין והסכם.

 ביטוח:
 המכסה אותם בזמני שהותם במעון בלבד.ח תאונות אישיות לילדי המעונות, עורכים ביטואנו  .א

ועד כפר חב"ד והמעון אינם  ועגלות בשטח המעון הינם באחריות ההורים בלבד.רכוש \כל ציוד .ב

 . זהציוד ים לאחראי
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 ועד כפר חב"דחוברת הרשמה למעון חיה מושקא שע"י 

 על כל טפסיה מושלמת הרישום תקף רק כשהחוברת 

 .מאתר ועד כפר חב"דוטופס הוראת קבע  רישוםהחוברת את  ניתן להוריד .א

 .ועד כפר חב"ד בלבדרדי הרישום יתבצע במש .ב

 זמני הרישום:  .ג

      08:45 – 15:30 בין השעות ,, רביעי וחמישיימי ראשוןב

 תשע"חעד יום ה' ז' אדר  ,(4.2.18) תשע"ח יום א' י"ט שבט :בין התאריכיםהרישום 

 נא לעקוב. ,ים בזמניםיתכנו שינויי. (22.02.18)

 

 ילדים ממשיכים וחדשים:  -מסמכי חובה לרישום  .ד

 . חוברת הרישום המצ"ב חתומה על כל סעיפיה. 1

    .                                                                                                                             ₪ 130. דמי רישום ע"ס 2

                                 . הוראת קבע חתומה מהבנק.                                                                               3

 . צילום ת.ז. של האם עם הספח בו מופיעים כל הילדים.4

 

  יש להביא את כל המסמכים למשרדי ועד כפר חב"ד .ה

 )דמי רישום, חוברת הרשמה, טופס הוראת קבע חתום, צילום ת"ז אם כולל ספח(.  

לא יוכל לרשום את ילדיו עד לתשלום  ,מי שיש לו חוב למעון הבהרה חשובה: 
 כל החובות.מזומן של 

 

 ועדת קבלה .ו
על פי הנחיות משרד העבודה והרווחה, במידה ומס' הנרשמים בעונת הרישום גבוה ממספר המקומות 

במעון, מוקמת ועדת קבלה מטעם משרד העבודה והרווחה. ועדה זו מדרגת את זכאות הנרשמים 

 ה זו ומי לא.ומחליטה מי יתקבל למעון בשנ

הקריטריונים הנבחנים בוועדה זו הינם בעיקר: היקף שעות העבודה השבועיות של האם, גובה ההכנסות 

לנפש במשפחה )כאשר זכאות ראשונה ניתנת למשפחה בה האם עובדת יותר שעות אבל ההכנסה 

 לנפש נמוכה יותר( .

ולכן הרישום אינו סופי וההחלטה גם מעון שעבר ועדה בשנה שעברה, יעבור שוב ועדה בשנה זו, 
 .הסופית תינתן רק לאחר שהועדה תסיים את עבודתה
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  .ההורים יקבלו עדכון על כךבמידה ותתקיים ועדת קבלה במעון,       

 - k abala.teleall.co.ilבאמצעות האינטרנט בכתובת:  היא ע"י ההורים לוועדות קבלה השנה רשמהה

יש להירשם דרך האינטרנט. עליכם להצטייד  12.03.18ועד כ"ה אדר  25.02.18בין התאריכים י' אדר 

 בטופס אישור הרשמה מהמעון חתום ע"י מנהלת המעון.

. אישור הרשמה למעון חתום ע"י מנהלת המעון. 1מצרפים שני מסמכי חובה:  - ילדים ממשיכים

 זהות של האם כולל ספח פתוח.. צילום תעודת 2

 מצרפים באתר: - ילדים חדשים/ אחים לילדים ממשיכים

 . אישור הרשמה למעון חתום ע"י מנהלת המעון.1

 . צילום ת.ז. של האם עם הספח בו מופיעים כל הילדים.2

 תלוש משכורת מאחד מהחודשים הבאים : נובמבר, דצמבר, ינואר של האב והאם. -שכירים.    3

 אישורי מעסיק   תשע"ט )מופיע באתר האגף למעונות יום ומשפחתונים( לאב ולאם.
 רו"ח תשע"ט )מופיע באתר( שומה הצהרה עובד עצמאי תשע"ט )מופיע באתר( , אישור -עצמאיים

 האחרונה ביותר, אישור פתיחת עסק

 ם וועדהאישור בפורמט מיוחד ממשרד הרווחה+ לוגו+ חתימה+ חותמת+ תאריך שעברת -רווחה

הורים לומדים , לומדים ועובדים , חד הוריים ועוד  ניתן לראות אילו מסמכים עליכם להביא באתר 

 האגף למעונות יום ומשפחתונים .

את כל המסמכים חובה לשלוח דרך האתר בלבד לא יאוחר מהתאריך הנזכר לעיל. הורים 
 הרושמים שני ילדים או יותר צריכים למלא על כל ילד בנפרד.

 

 קבלה:הועדת אישור קבלה באמצעות 

עבודה ע"י משרד ה , smsאו בהודעת  ,בת המייל שלכםוהודעה על קבלה או אי קבלה תשלח לכת

לויה הודעה זו אינה ת ילדכם לא יתקבל למעון עד להודעה חיובית מועדת הקבלה., 1.6.18 -ב ,והרווחה

ועדת הקבלה, עליכם לערוך חיובית מ . במידה וקבלתם תשובהבמעון אלא אך במשרד העבודה והרווחה

ניתן  ,, במידה וקבלתם הודעה שליליתעבודה והרווחהרישום עצמאי דרך האינטרנט באתר משרד ה

 ימים.  5להגיש ערעור בתוך 

 

מומלץ לרשום את הילד במקום נוסף בכדי להבטיח את מקומו לשנת 
 קבלת הילד אינה מובטחת. הלימודים הבאה. 
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  :גיל הרישום .ז

 , עד סוף תקופת הרישום 1.7.2016 – תשע"ו ז' תמוז תאריך:ילדים שנולדו מ

 .(תשע"ח )ז' אדר

 ביטול רישום:

 אין החזר דמי רישום. - לפני תחילת הלימודים ,על ידי ההורים ישוםביטול הרבמקר של  .א

 לרבות רישום כפול.

 הרישום.את דמי בחזרה ההורים  יקבלו  רישום על ידי המעון:ביטול הבמקרה של  .ב

 

 

 :כללי שכר לימוד 
בהתאם לגיל הילד   ,העבודה והרווחה ידי משרד שכר הלימוד במעון מדורג  ונקבע  על .א

 בתחילת שנת הלימודים.

יש .  בלבד ואינה קשורה למעוןהעבודה והרווחה רד דרגה נעשית באמצעות משהקביעת  .ב

להירשם החובה מוטלת על ההורים  .העבודה והרווחה ב אחרי  דרגתכם  באתר משרדלעקו

רשם יהורה שאינו מעונין בסבסוד חובה עליו להגם , העבודה והרווחה באתר של משרד

 .העבודה והרווחה באתר המקוון של משרד

כל התנאים  את וקיימו, ור קבלה למעוןישכל הסעיפים הנ"ל חלים על הורים שקיבלו א .ג

הדרגה ואו על קבלת  כלל יםאחראי ,וועד כפר חב"ד קאשול. אין מעון חיה מיעים לעימופה

ועד  קא שתחתושמעון חיה מ בטענה או דרישה נגד לבואאי קבלה, על כן אין להורים זכות 

  .כפר חב"ד

 

 אישור צילום :

                               שם הילד : )שם פרטי ומשפחה( : 

 

 .ה במעון חיה מושקא ולהשתמש בתמונות לפרסום במעון\לא מאשר, לצלם את הילד☐\מאשר ☐
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 חיה מושקא לשנת הלימודים התשע"טבית למעון רישום 
 רישוםטופס 

 (ט"תשעשנת ה'ב) אח לילד ממשיך☐ילד ממשיך  ☐ילד חדש ☐

 זהות של הנרשם:מספר  :שם פרטי של הנרשם שם משפחה:

   

 :ארץ לידה : /הכינוי הילד נקבה☐\זכר☐מין 

 לועזי:                                  עברי:           -תאריך לידה             

 

 :קופת חולים עיר מגורים: ת"ד: כתובת מגורים:

    

 

 פרטי המשפחה:

 

 פרטים נוספים:
 טלפונים למקרים דחופים: 

 ________________טלפון:   ____________רבה: יק ____________שם: 

 _______________לא. אם כן, שם הילד: ☐ \כן ☐אם יש ילד נוסף במעון ? ה

 הערות: 

את טופס  יםיפעמימלאו  ,תאומים או אחים ,רושמים יותר מילד אחדההורים  .א
 . הבריאות בלבד ישום ואת הצהרתהר

 משפחות חד הוריות ימלאו במשרד טופס הצהרה נוסף. .ב
 דמי הרשמה יתקבלו רק במזומן או בצ'ק . .ג

 האב האם 

   שם פרטי:

   :מספר זהות

   טלפון נייד :

   מקום עבודה:

   טלפון עבודה:

e-mail:   
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 הצהרת בריאות:טופס 

 
 אנו הח"מ                 ת.ז:                 ההורה \אפוטרופוס

 ה(\)להלן ילד                ת.ז :                     של :

 נא לסמן :

 הערות לא כן מקרה

אם אתם מודאגים מבעיה ה
 התפתחותית של ילדכם?

                       

 האם ילדכם אובחן במחלה כרונית
 ?)ראיה, שמיעה, דיבור(

                       

                        אם יש לילדכם אלרגיה?ה

בסכרת או באובדן  האם ילדכם מאובחן
 ? הכרה

                       

                        מרכיב משקפים? מכשיר שמיעה?

                        נוטל תרופות באופן קבוע?ילדכם אם ה

                        אחר ?)כל מחלה אחרת(

 

 א. מידע רופאי:

 שם קופת חולים:_______________, טלפון הקופה:_________________

 טיפת חלב סניף:_______________, 

 טלפון למקרים דחופים:__________________________________.

 כל החיסונים הדרושים לגילו. רים שילדנו קיבל אתיב. אנו מצה

 .ישור רופא המתמחה בבעיה הרפואיתא ת, עלינו להביאג.  בכל מקרה של בעיה רפואי

 נו מתחייבים להודיע למעון חיה מושקא על כל שינוי במצבו הבריאותי של ילדנו.ד. הנ

 הערה:

 ים.יאומסמכים הרפהיש לצרף את 

 הערות:

____________________________________________________________
____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

 _________________תאריך:     חתימה :________________                           
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 וממנו מעוןהכנסה והוצאה של הילד ל תהצהר

האוסר על  – 2001-השארת ילד בגן, התשס"א  -(  58על פי חוק העונשין )תיקון מס 

ללא השגחה ראויה, אני מצהיר בזאת שידוע לי שהבאת  6הישארות ילד מתחת לגיל 

אחריותם ם יום הלימודים לביתם הן בתחום ם למעון בשעות הבוקר והחזרתם בתוילדי

 הבלעדית של ההורים.

יוחזר מהמעון בסיום \יגיע למעון בתחילת יום הלימודים ותוחזר\בתי תגיע☐\בני ☐ .א

 יום הלימודים על ידנו.

בליווי אדם יוחזר מהמעון \יגיע בכל בוקר למעון, ותוחזר \בתי תגיע☐\בני ☐ .ב

 שנבחר מטעמנו. מבוגר

 בתי המעון:\ם להוציא את בנישאישמות המבוגרים הר .ג

 

שמו אינו מאוזכר לעיל, אני שבתי יילקח על יד מבוגר \היה ואני מעוניין כי בני .4

תאפשר הוצאת תבמקרה כזה אש למנהלת המעון. מתחייב להודיע על כך מר

 בתי רק עם הצגת תעודה מזהה של המלווה.\בני

 

הערות:______________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

          תאריך:______________         ההורים:_______________ תחתימ

 

 

 

 קרבה מס טלפון מ.ז שם מלווה
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 הצהרה
 אנו הח"מ                 ת.ז:                 ההורה \אפוטרופוס

 ה(\)להלן ילד                ת.ז :                     של :

 ,8:30אני מתחייב/ת לדייק בלוח הזמנים של המעון, ולהביא את ילדי בזמן ולקחת אותו בזמן )בבוקר עד  .א

 על מנת לשמוע דיווח מהמטפלת. 15:50יש להגיע עד  –( 16:00אחה"צ עד 

 .ועד כפר חב"ד  לעניין משפטי –מושב עובדים כפר חב"ד חשב לייכל מקום שיצוין 'מעון חיה מושקא'  .ב

 בסוף היום יחייב אותי בתשלום קנס כפי התעריף .ידוע לי שאיחור באיסוף ילדי  .ג

 תשלומים. 12-חודשים ומחולק ל 12ור תשלום למעון הינו עבידוע לי שה .ד

 .עבודה והרווחהידוע לי שהמחיר אותו אשלם הוא כפי שיקבע ע"י משרד ה .ה

בתשלום עבור אותו  אחויבלחודש  10-ידוע לי כי התשלום למעון נעשה באמצעות הוראת קבע, וכי ב .ו

 החודש.

 ,אני מתחייב/ת לשלם את הסכום המלא למעון עבודה והרווחהדירוג ממשרד ההידוע לי כי עד קבלת  .ז

 .2018שיעודכן בחודש ספטמבר 

 הרישום אינו תקף ללא הוראת קבע חתומה מהבנק. .ח

 עפ"י המוסכם בינינו. ,הוראת קבע יקבע מעת לעת ע"י ועד כפר חב"דידוע לי כי סכום החיוב ב .ט

  בהתאם לעמלה שגובה הבנק.  במידה והוראת קבע מחשבוני תחזור אצטרך לשלם עמלה .י

מסר לי שלם את מלוא שכר הלימוד, ואם יהיה פיגור בתשלומי המעון, תלעלי ידוע לי כאמור בחוברת הנ"ל  .יא

הילד  סיק את שהותפימים עסקים. אם לא אשלם, זכאי מעון חיה מושקא לה 3עה להסדרת החוב תוך הוד

 במעון לאלתר.

 וועדת הקבלה.תקף רק לאחר אישור ידוע לי שהרישום  .יב

ידוע לי שייתכן ואקבל תשובה שלילית מוועדת הקבלה ועליי להתארגן מראש ולרשום את הילד במקום  .יג

 נוסף.

 ידוע לי שלוח החופשות במעון הוא לפי לוח החופשות החרדי. .יד

 נהלים הבאים: הועיינתי בכל  אתיקר .טו

 טוח.נוהל תשלומים, בי ,, נוהל היעדרותהלי בריאות של הילדי עזיבה, נהלנ

האוסר על שיגור פרסומת ללא  ,1982 –בזק ושידורים( התשמ"ב שורת )לחוק התק 40לאור כניסת תיקון  .טז

באמצעות הודעות מייל  ת ממעון חיה מושקא לקבל הודעות שונות, אנו מאשרים ומבקשים בזאהסכמה מראש

 הודעהבאמצעות  ,מהסכמתנורשאים בכל עת לחזור בנו אנו נהיה  .(וכדומה  SMSות )הודעות מסר קצר \

 yossichabad770@gmail.comמייל ל

 אני מאשר/ת שקראתי בעיון את כל האמור לעיל. .יז

 

 תאריך:_______________ חתימה: ____________
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 טופס הוראת קבע
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