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 בס"ד

 ברוכים הבאים 
 למעון בית חיה מושקא שע"י ועד כפר חב"ד

 
יחד, נעשה   , ושמחים על בחירתכם במעוננו.לשרת אתכם ואת ילדיכםלכם על הזכות    אנו מודים

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

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

. אנו  מייחלים למעורבותכם הפעילה תקנוןהאנא הקדישו את מלוא תשומת הלב לקריאת 

 ושמירת קשר רצוף עם צוות המעון. 

 זמני פעילות המעון :  

   אחר הצהריים 16:00בבוקר ועד  7:00ימי א' עד ה' : בין השעות 

 מטפלת . הלשמוע דיווח מ וכדי שתוכל  .(15:45  להגיע עד  שי)

 .(12:30 להגיע עד נבקש ) 13:00 – 7:00 יום ו':

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

 העבודה והרווחה למגזר החרדי.  

לתשומת לבכם: חשוב מאד להקפיד על מסגרת הזמנים במעון. הכירו את סדר היום של 

המטפלת מנהלת ארוחת הבוקר. זכרו כי זמן הקבוצה אליה ילדכם משתייכ/ת ואל תאחרו את 

 ., הקבוצה מרוכזת בפעילות הבאהיותר סדר יום אינטנסיבי ומגוון, וכאשר ילדכם מגיע מאוחר

אנא דאגו לאחר,  חייביםלא תמיד יש אפשרות לעצור ולהאכיל את הילד/ה. במידה והנכם 

 להאכיל את הילד בבית.

 זמני השכבה בימי שישי:  

יושכבו לישון בשעה המנוחה הקבועה  ילדים בכיתות הגנון שעייפותם מפריעה להתנהלותם

 ובהתאם לשיקול דעת המטפלות .

 נוהל איחורים:

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

 אשר ירדו בהוראת קבע.   איחור, 
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 הלי המעוןנ

 יבוץ הילדים בכיתות: ש

ובהתאם להתפתחותם, לפי   1.9.2020שיבוץ הילדים יעשה ע"פ גילם ביום  . א
 שיקול דעת הגורמים האחראיים ובהתייעצות עם המפקחת החינוכית. 

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

 

 ריאות הילד: ב

חשופים   , ילדים הנמצאים במעון בחברת ילדים נוספים . הבריאות חשובה לכולנו .1

דבקות גם במקום בו ההיגיינה נשמרת בקפדנות רבה. בכדי לצמצם הידבקות,  ילה

מעבר חיידקים או מחלות, הנחיית הגורמים המוסמכים היא להקפיד על כך שילד  

שעות אחרי   24חולה יישאר בבית, החל מרגע בו מזוהה מחלה או נמדד חום ועד 

שעות   24החום ירד טרם עברו סיום המחלה או ירידת החום. במידה וזיהיתם ש 

מפורט ע"י רופא    וברצונכם להחזיר את הילד למעון, עליכם להצטייד באישור רפואי 

. משרד הבריאות אוסר על  המטפלות לתת תרופות או למרוח משחות  ילדים 

 מיוחדות. 

 )נמצא בחוברת הרשמה(   יש למלא את 'טופס הצהרת בריאות'   .2

ובה להביא אישור מרופא אלרגולוג, מומחה  על הורים לילדים אלרגיים מוטלת ח .3

 לאלרגיות. 

חובה עליהם למלא את הצהרת ילדים   כמו כן,  אישור מרופא ילדים אינו מספיק.  

   אלרגיים 

 . ועד( וה  י)ניתן להשיג במשרד

בכל מקרה  שבו יתברר כי לא מולאו בטופס הצהרת בריאות כל הפרטים הנדרשים   .4

חיה מושקא אחראי על ההשלכות לבריאות  אין מעון או נמסרו פרטים לא נכונים, 

 ילדכם. 

 

 



 
 בס"ד

 נוהל טיפול בילד חולה: 

ילד שחלה בזמן שהותו במעון, ייעשה ניסיון לאתר    אין לשלוח ילדים חולים למעון.  .1

ההורים, אשר מתחייבים להוציאו מהמעון מיד לאחר קבלת ההודעה  את 

 הטלפונית, למען שמירת בריאותו ובריאות שאר הילדים במעון. 

ילד שסבל מחום, שלשולים, דלקת עיניים או הקאות לא יגיע למעון, אלא רק לאחר   .2

 שעות מהחלמתו, למעט הורים שהביאו אישור רפואי על בריאותו.   24

ימים, יהיו חייבים ההורים להמציא אישור רפואי על  חמישה ר מ ילד שחלה יות   .3

 . ושיכול להגיע למעון.  בריאותו

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

להורדה חום. במקרים חריגים, אחד ההורים, או אדם מטעמם שאינו נמנה על צוות  

 המעון, יבוא לתת לילד את התרופה. 

 פל הילד בהתאם לכללי החירום. ויטטיפול חרום:   .5

 

 נוהל עזיבת ילד ממעון ביוזמת ההורים:

לוועד כפר חב"ד  על   nbh770@outlook.co.ilבמייל  יש להודיע בכתב, או   .1

 עזיבה. ה לפני  ם שבועיימעזיבת הילד, לא יאוחר 

 .    חודש העזיבה   עזיבה לפי דרגההילד ישלמו עבור חודש  ההורי   .2

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

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

 מלא. 

יחויב בשכ"ל עד סוף שנת הלימודים, לפי    5.19ילד שעזב במהלך חודש   . ב

 הדרגה בתשלום מלא. 
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 נוהל תשלומים וגביה: 

 1.9.2020 -30.8.21חודשים,  12-תשלום שכר עבור המעון הוא שנתי ומחולק ל .1

 לחודש. 10וירד בכל  רק באמצעות הוראת קבעהתשלום יבוצע  .2

 יעשה בהתאם לעדכון דרגת הילד. ר לימוד תשלום שכ .3

 עד קבלת דרגה הזכאות הקבועה ממשרד העבודה והרווחה ישלמו ההורים שכ"ל מלא. .4

לאחר קבלת דרגת הזכאות תיערך התחשבנות רטרואקטיבית מיום קביעת דרגת  .5

ע"ח שכר  כפר חב"ד אגודה ועדושמר בכרטסת הלקוח בתהזכות  יתרתהזכאות.  

 לימוד במעון יום.

 בלת ילד במהלך השנה:ק

 
 ילד שנכנס  למעון במהלך שנת הלימודים:

 הזכאות לאותו החודש.לחודש, ישלם לפי דרגת  1-15במידה ונכנס בין התאריכים 

 מהשכר המלא. 50%-סוף החודש, יחויב עבור אותו החודש ב-16במידה ונכנס בין התאריכים 

 

 פיגור תשלומים: 

בכל מקרה של ביטול/החזר הוראת קבע, תינתן הודעת אזהרה להורים  להסדר    .1

 ימי עסקים.  3פיגור התשלום, בתוך 

ההורים ישלמו את כל ההוצאות הקשורות לביטול או החזרת ההו"ק )בהתאם   .2

 לגובה עמלת הבנק(. 

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

ה של פיגור בתשלומי המעון וזאת לאחר הודעה מראש, ובלי לפגוע בכל  בכל מקר 

כפר חב"ד וקבלת החוב ע"פ כל דין   גודהא  עד וזכות של מעון חיה מושקא שע"י ו

 והסכם. 

 

 )עלות הביטוח משתנה משנה לשנה יקבלו עדכון במכתב בנפרד ( :ביטוח

י שהותם במעון  אנו עורכים ביטוח תאונות אישיות לילדי המעונות, המכסה אותם בזמנ .א

 בלבד. 

כפר  אגודה עד ורכוש ועגלות בשטח המעון הינם באחריות ההורים בלבד. ו\כל ציוד  .ב

 . חב"ד והמעון אינם אחראיים לציוד זה
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 שכר כללי : 

שכר הלימוד במעון מדורג  ונקבע  על ידי משרד העבודה והרווחה,  בהתאם לגיל הילד בתחילת שנת 

 הלימודים.

הדרגה נעשית באמצעות משרד העבודה והרווחה בלבד ואינה קשורה למעון.  יש לעקוב אחרי  קביעת 

דרגתכם  באתר משרד העבודה והרווחה. על ההורים מוטלת החובה להירשם באתר של משרד העבודה 

 והרווחה, גם הורה שאינו מעונין בסבסוד חובה עליו להירשם באתר המקוון של משרד העבודה והרווחה.

כל הסעיפים הנ"ל חלים על הורים שקיבלו אישור קבלה למעון, וקיימו את כל התנאים המופיעים לעיל. אין 

הורים זכות כפר חב"ד, אחראיים כלל על קבלת הדרגה ואו אי קבלה, על כן אין לאגודה  מעון חיה מושקא וועד  

  כפר חב"ד. אגודה לבוא בטענה או דרישה נגד מעון חיה מושקא שתחת ועד

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קישור לאתר של משרד התמ"ת לפרטים 

 ומידע אודות הרישום

http://katzr.net/dd3753 
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