אגף חינוך

תקנון מעונות יום– חברת כיוונים – לשנה"ל תשפ"א
אגף החינוך של חברת כיוונים ,רשת מעונות "ילדים" הוקמה במטרה לתת מענה להורים
המעוניינים לספק לילדיהם את החינוך הטוב ביותר במסגרות חינוך איכותיות .המעונות פועלים
במבנים חדישים המצוידים בציוד חדשני ואיכותי ,במעונות מתקיימת סביבה חינוכית עשירה,
המאפשרת את התפתחותו של כל ילד עפ"י קצב התפתחותו.
מעונות היום מפוקחים על ידי משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים – האגף למעונות
יום ומשפחתונים .המעון פועל עפ"י תכנית חינוכית שנתית ,המפוקחת ע"י מדריכה חינוכית.
הכיתות במעון:
כיתת תינוקות * – לגילאי  14שבועות ועד  1.3שנים .בכל קבוצה  6ילדים .סה"כ ילדים בכיתה18 :
כיתת פעוטות – לגילאי  1.3-2שנים .בכל קבוצה  9ילדים .סה"כ ילדים בכיתה.27 :
כיתת בוגרים – לגילאי  2-3שנים .בכל קבוצה  11ילדים .סה"כ ילדים בכיתה.33 :
 - תינוק מתחת לגיל  6חודשים ייקלט במעון עם אישור רפואי המאשר את שהותו
במסגרת
צוות המעון:
צוות המעון כולל מנהלת ,מבשלת 3 ,מטפלות בכל כיתה  +מטפלת סבב בימים חופשיים של
המטפלת הקבועה .הרכב הצוות בכיתות נקבע מדי שנה בהתחשב במספר הילדים ובגילם.
החברה רשאית לשנות ו/או לנייד את צוות המעון עפ"י שיקולים מקצועיים תוך עדכון ההורים.
סדר היום במעון:
סדר היום קבוע ומספק לילד ביטחון בהתנהלות וביצירת מסגרת קבועה ומוכרת.
העבודה הינה יחודית לכל קבוצה וקבוצה.
סדר היום מותאם לפעילות של כ 20-דקות בכל מוקד תוך מעברים ממוקד למוקד לאורך כל שעות
היום.

הזנה:
המעון הינו מעון מבשל .התפריט נבנה ע"י תזונאית המומחית לגיל הרך .הילדים מקבלים שלוש
ארוחות ביום ובהארכת יום תינתן ארוחה קלה.
עבור תפריט בשרי ,מעל גיל שנה מחייב בתוספת של  ₪ 70לחודש.
התפריט יפורסם באתר החברה ובלוח הורים במעון.
ימי ושעות פעילות המעון:
 .1המעון פועל בימים א' – ה' בין השעות ( 16:00 – 07:00ניתן להשאיר את הילד עד ,17:00
בתוספת תשלום*) ובימי ו' בין השעות .07:00-13:00
 .2שנת הלימודים תיפתח בתאריך  ,28.8.20ח' באלול תש"פ.
 .3ימי הפעילות ושעות הפעילות לרבות לוח החופשות ,יפורסמו ע"י משרד העבודה והרווחה
והשירותים החברתיים ויוצגו על גבי לוח המודעות במעון.
 .4לחברת כיוונים קיימת הזכות להפסקי את פעילות המעון במקרה של שעת חירום ,ימי
בחירות לראשות המקומית ו/או לכנסת ישראל ,שביתה וכן במקרים של כח עליון וזאת עפ"י
ההנחיות שיתקבלו .לא יבוצע החזר כספי בגין עבור אי הפעלה בימים אלה.
 .5הארכת יום :החל מתאריך  ,13.9.2020כ"ד באלול תש"ף -שעות פעילות הארכת יום הינם
בין השעות  ,16.00-17.00והיא מותנית במספר ילדים מינימלי – במידה ולא יהיו מספיק
נרשמים כמפורט להלן – יהיה ניתן לפתוח באיחוד קבוצות .עלות הארכת היום הינה ₪ 220
לחודש .הארכת היום הינה תוכנית שבועית מלאה בלבד.
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פתיחת קבוצת הארכת יום מותנית ברישום כדלקמן:
*כיתת תינוקות – מינימום  6תינוקות
כיתת פעוטות – מינימום  10פעוטות
כיתת בוגרים – מינימום  10בוגרים

 .6החברה רשאית להפסיק את שירות הארכת היום במהלך השנה במידה ומספר הילדים
הצורכים את השירות ירד.
 .7ההורים מתחייבים להוציא את הילד מהמעון לא יאוחר משעת סגירת המעון.
 .8חברת כיוונים תהא רשאית לחייב הורים בגין איחור בהוצאת הילד מהמעון בסך של 85
 ₪באמצעות ה .הקבע.
שיבוץ ילדים בכיתות





שיבוץ הילדים יעשה עפ"י גילם בתאריך 1.9.20
חברת כיוונים רשאית לערוך במהלך שנת הלימודים שינויים בהרכב הכיתות ע"י פיצול
כיתות קיימות בהתאם למספר הילדים במעון ,גילם ושיקולים מקצועיים.
עפ"י הצורך ,החברה משלבת מפעם לפעם גם תינוקות בכיתת הפעוטות ו/או פעוטות
בכיתת הבוגרים וזאת תוך בחינת ההתאמה ושיקולים פדגוגיים .בכל שינוי כזה תותאם
גם שעות התקינה הנדרשות לקבוצת הגיל*
בהתאם להנחיות משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים גובה התשלום למעון
יקבע בהתאם לגיל הילד ב 1.9.20 -לכל שנת הלימודים ולא על פי הכיתה אליה שובץ
הילד.

חוגים:
החוגים נקבעים בתיאום עם המדריכה החינוכית יחלו החל מחודש ספטמבר .2020
עלות שנתית לחוגים בכיתת התינוקות הינה ₪ 400 :עבור חוג אחד ( 10חודשי פעילות) -החיוב
מתבצע בחלוקה לחודשי הפעילות
עלות שנתית לחוגים בכיתת הפעוטות והבוגרים הינה ₪ 600 :עבור שני חוגים ( 10חודשי פעילות)-
החיוב מתבצע בחלוקה לחודשי הפעילות

ביטוח:
חברת כיוונים מבטחת בביטוח תאונות אישיות את כלל ילדי המעונות וכן ביטוח אחריות צד
שלישי לכיסוי נזקי גוף העלולים להיגרם לילד עקב שהייתו במעון.
ציוד ורכוש של הילדים ,לרבות עגלות ילדים – הינה באחריותם המלאה של ההורים .ההורים
משחררים את חברת כיוונים מכל אחריות לאובדן ו/או לנזק שיגרם לציוד .בנוסף ,על ההורים
לסמן את כל הציוד שעמו מגיע הילד למעון וכן לנעילת עגלת הילדים במתקן הקיים במעון.
נוהל הולכת ילדים למעונות ואיסופם  +הצהרת בריאות– יש לחתום על נספח ד' המצ"ב
אבטחה – בהתאם לדרישות המשרד אין הנחייה להעסקת מאבטח בשעות פעילות המעון .אם
וחברת כיוונים תדרש להעסיק שומר במעון ייעשה הדבר על ידי ההורים – באחריותם ובמימונם.
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ועד הורים:
 בכל כיתה במעון יבחר ועד
 החלטות הועד הינן וולונטריות
 הועד לא יהיה רשאי לקבל החלטות שיש בהן משום פגיעה בנוהלי המעון ובעבודתו
השוטפת.
 חברת כיוונים מעודדת שיח משותף של מנהלת המעון ואף של המדריכה החינוכית וזאת
במטרה לעבוד בתיאום ציפיות ובשיתוף פעולה.
 כספי הועד יהיו באחריות ועד ההורים בלבד.

נהלי רישום לשנה"ל תשפ"א:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

תקופת הרישום לשנה"ל תש"פ היא בין התאריכים  ,2.2.2020-20.2.2020ז' בשבט ועד
כ"ה בשבט תש"ף.
הבקשה על נספחיה תמולא ע"י ההורים ותוחזר למעון בו בוצע הרישום עד לתום מועד
ההרשמה.
יש לצרף את כל האישורים הנדרשים לצורך ועדת קבלה ,במידה ותהיה ,כפי שמפורסם
באתר משרד העבודה ,האגף לשירותים חברתיים ,אגף מעונות יום ומשפחתונים.
דמי הרישום  +ביטוח בסך  ₪ 180ישולמו במעמד הרישום .במידה והילד אינו מתקבל
למעון – יוחזרו דמי הרישום להורים.
חברת כיוונים לא תדון בבקשה שלא הושלמו בה כל הפרטים ומהמסמכים הנדרשים.
הגשת הבקשה אינה אישור לקבלה למעון .האישור ניתן אך ורק לאחר קיום ועדת הקבלה
של המשרד.
באחריות ההורה המתקבל למעון למלא את ערכת הרישום הנדרשת במערכת הממוחשבת
של המשרד .מילוי השאלון הינו חובה גם אם הורה אינו זכאי לקבלת סבסוד .אי מילוי
השאלון עלול לגרום לאי קליטת הילד במערכת המשרד.

ועדת קבלה:



במקרה בו יש ביקוש לכיתה מעבר למכסה המותרת – מתקיימת ועדת קבלה.
הקריטריונים לקבלה או לאי קבלה נקבעים ע"י משרד העבודה והרווחה.
הודעה להורים על החלטת הוועדה תימסר להורים עפ"י הנחיות המשרד

שכר הלימוד:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

שכר הלימוד נקבע ע"י משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים בהתאם לגיל הילד
ב.1.9.20 -
טבלת שכר הלימוד מתעדכנת ע"י המשרד.
המשרד מפרסם את שכה"ל לפי  12חודשים בשנה .התשלום הנגבה מההורים מחושב לפי
חלוקה של  11חודשים בשנה .חודש אוגוסט מחולק ל 11-חודשים ומתווסף לתשלום
השוטף מדי חודש.
קביעת הדרגה נעשית ע"י המשרד בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידם.
לחברת כיוונים אין אפשרות להתערב בגובה הדרגה.
אין ועדת הנחות בחברת כיוונים.
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גביה ותשלומים:
.1
.2
.3
.4
.5

שכר הלימוד הינו שנתי .ניתן לשלם באמצעות הוראת קבע ו/או כרטיס אשראי.
עד לקבלת הדרגה ישלמו ההורים את מלוא המחיר.
לאחר קבלת הדרגה תיערך התחשבנות רטרואקטיבית מיום קביעת דרגת הזכאות.
ילד/ה המתקבל/ת למעון במהלך שנת הלימודים ,בין התאריכים  1-15לחודש יחוייב
בחודש הכניסה בתשלום מלא של שכר הלימוד בהתאם לדרגת הזכאות.
ילד/ה המתקבל/ת למעון במהלך שנת הלימודים ,מה 16 -לחודש ואילך– יחוייב בחודש
הכניסה בתשלום של  50%משכר הלימוד המלא בהתאם לדרגת הזכאות.

פיגור בתשלומים:
 .1בכל מקרה של פיגור בתשלום – ישא הסכום שבפיגור הפרשי הצמד למדד המחירים
לצרכן וריבית פיגורים שיחושבו מהיום שבו נועד שכר הלימוד להיות משולם ועד לתשלום
המלא בפועל.
 .2בנוסף ,יחוייבו ההורים בתשלום של ביטול ה .הקבע ו/או אי כיבוד המחאה ע"י הבנק
 .3חברת כיוונים רשאית להפסיק השתתפות ילד במעון במקרה של פיגור בתשלום כלשהו
וזאת לאחר מתן התראה מראש ומבלי לפגוע בזכויותיה של חברת כיוונים לקבלת החוב.
ביטול הרשמה:
.1
.2
.3

.4

דמי ההרשמה יוחזרו במקרה של אי קבלה למעון.
דמי שינוי באמצעי התשלום הינם בסך .₪ 100
יש להודיע על עזיבת ילד בכתב למנהלת המעון ולא יאוחר מה 15-לחודש שלפני ביצוע
העזיבה – יחוייבו ההורים כדלקמן:
א .במידה והילד נשאר במעון מה 16-לחודש ואילך – תשלום החודש השוטף יהיה
לפי דרגת הזכאות של הילד.
ב .במידה והילד עזב עד ל 15-לחודש – תשלום החודש השוטף יהיה לפי שכר לימוד
מלא( .בעזיבה עד ל 15-לחודש המשרד שולל את הדרגה לכל החודש)
הודעה על עזיבה מתאריך  –1.5.2021תחוייב בתשלום מלא עד סוף השנה.

החזר שכ"ל בתקופת היעדרות:
 .1ילד הנעדר מהמעון מחמת מחלה העולה על  14יום ברציפות ,יחויב בגין תקופת מחלתו
בלבד ,בתשלום  90%משכר הלימוד החודשי לפי דרגת הזכאות ובלבד שיוצג אישור רפואי
מתאים לתקופת היעדרותו ,בגין יתרת הימים בהם ביקר במעון במהלך החודש ,ישלם
שכר לימוד מלא על פי דרגת הזכאות שנקבעה.
 .2בכל מקרה אחר של היעדרות (או מחלה לתקופה הקצרה מ  14יום) – ישולם מלוא שכר
הלימוד החודשי לפי דרגת הזכאות.
 .3ילד הנעדר מהמעון מחמת מחלה העולה על  45ימים ,על ההורים להגיש בקשה מחודשת
לקביעת דרגה .במידה ומדובר בהיעדרות (שלא בשל מחלה) על ההורים להגיש בקשה
מחודשת לקביעת דרגה לאחר  21ימים.
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אנשי קשר במעונות היום:

שם
המעון
מעון
עולם
הילד
מעון
רמות
מעון
קהירי
מעון
נווה
זאב
מעון
יהושוע
יבין
מעון
יעלים

ה

העליה 7

יפה עטיה

מעון
פלח 5

נווה
זאב

פינסקר
לייב
מנהלת
האגף
מדריכה
חינוכית

אתי
אוחיון
רונית
טובול

שכונה כתובת
דוד
הראובני
נחל
25
עשן
רמות
רמות
נווה
זאב
נווה
זאב

מנהלת
המעון
אסתי
טלה

טלפון במעון

esti@kivunim7.co.il

08-6290070

08-6290079

08-6237525

08-6481316
livnatbd@kivunim7.co.il 08-9703254

דפנה ספיר
רש"ל 6
בן
ליבנת
משה
08-6291329
קהירי  3דיין
אושר
08-6226910
פאיירברג בוחניק
אורנשטיין
32
הרצל
08-6291339
רוזנבלום שימרית
לוי כהן
11

מרים כהן

פקס

דוא"ל

08-6291336
08-6230520

maon.ramot@kivunim7.co.il

maon.nz@kivunim7.co.il 08-6226911
maon.yavin@kivunim7.co.il 08-6291338
maon.yeelim@kivunim7.co.il 08-6291137
maon.p5@kivunim7.co.il
ronittubul@kivunim7.co.il
miryam2101@walla.com
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