
 

 

 

 מתנ"ס ערבהמועצה אזורית ערבה תיכונה/ –גני ילדים ניהול תקנון 

מתנ"ס ערבה ומועצה אזורית הערבה התיכונה מפעילים את גני הילדים, צהרונים וקייטנות לגיל הרך 

ספיר, עידן וצוקים, בכפוף לחוזר מנכ"ל של משרד החינוך, משרד הכלכלה ולהוראות  –בישובים 

 והנהלים של החברה למתנס"ים. 

עם מתנ"ס  יתקשרוהורים המעוניינים לשלוח את ילדיהם לגנים, צהרונים, קייטנות בישובים הללו, 

 . בהתאם להוראות תקנון זהערבה 

 

 כללי:

במספר מינימום של נרשמים על פי שיקולי מתנ"ס  הפעלתן של המסגרות הנ"ל מותנית .1

 ערבה.

עלולים לגרום לסגירת המסגרת גם לאחר פתיחת  והוצאת ילדים מהמסגרות ביטולי הרשמה .2

 שנת הלימודים.

 התשלום לילד. תעריף עלולים לגרום לשינוי  ים מהמסגרותלדוהוצאות י ביטולי הרשמות .3
קבוע ומוסמך, אם זאת יוכל המתנ"ס להפעיל  על ידי צוות , ככל הניתן,המסגרות תופעלנה .4

 אם יהיה צורך בכך. את המסגרות באמצעות ממלאי מקום 

ימי הפעילות במסגרות יהיו בהתאם ללוח חופשות משרד החינוך, או בהתאם ללוח חופשות  .5

ורים בישוב משרד הכלכלה, בהתאם להחלטה שתתקבל לפני תחילת השנה בשיתוף הה

 בגן. ותחייב את כלל ההורים 

 . 13:30-16:00, וצהרון בשעות 7:30-13:30שעות הפעילות בגנים ובקייטנות תהיינה  .6
  , בהתאם ללוחבחופשות משרד החינוך יופעלו גני משרד החינוך אשר הוחלט כי הם פועלים .7

במתכונת קייטנה, בתשלום שייקבע על ידי המתנ"ס,   -משרד הכלכלה של חופשות ה

 ובשיבוץ של צוות חלופי.

ם. הוגדרה בתחילת השנה ונמסרה להוריהגן כפי ש איסוף הילדים יהיה בשעת סגירת .8

 ההורים מתחייבים לדייק. 

כי אדם אחר  בכל מקרה בו ההורים מעונייניםאיסוף הילדים יהיה על ידי ההורים בלבד.   .9

בכתב לגננת. לא יתאפשר  יאסוף את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם

 של הילד על ידי אדם אחר שלא אושר על ידי ההורים. איסוף 
איסוף ילד להורים פרודים ו/או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי  .10

 .ראייה, אותה יש למסור למתנ״ס מראש

ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע  / קייטנה: העברת מידע בין צוות הגן לצוות הצהרון .11

 .ילדהל כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ע / קייטנה לצוות הצהרון

ומעונות הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות את כלל תלמידי מוסדות החינוך  .12

ברשות ותנאי הביטוח הם בהתאם לפוליסת "ביטוח תלמידים" שעורכת הרשות מדי  היום

 . שנה

סיבות הנובעות מאירועים שאינם בשל נ מסגרותהמתנ״ס יהיה רשאי שלא להפעיל את ה .13

שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן , , כגון : מלחמה, פגעי מזג אווירובשליטת

ם בגין הימים שבהם במקרים אלו, לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורינ"ס. בשליטת המת

 ו המסגרות. לא פעל

 



 

 

 :הצהרת בריאות

ההורים יצהירו בהרשמה למסגרות כי בריאות ילדם תקינה ואין שום מניעה או מגבלה  .14

 רפואית העשויים להגבילו או למנוע השתתפותו בפעילות המסגרות. 
 ,ההורים ימסרו לצוות המתנ״ס, מראש, מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות .15

מהן סובל הילד, בצירוף אישור רפואי.  מגבלות, בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות

 למסגרת.מסירת מידע מדויק, כאמור, מהווה תנאי לקבלת הילד 

 במסגרת.ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מוגבלות רפואית  .16
דלקת  ,את הילד, אם הוא חש ברע או סובל מחום מסגרתההורים מתחייבים לא לשלוח ל .17

עיניים, מחלות מעיים ו/או כל מחלה אחרת. במקרה של מחלה, כאמור, תהא חזרתו של 

לפיו הילד  ,מותנית בקבלת אישור רפואי רשמי מהרופא המטפלבמסגרת הילד לפעילות 

רשאי להיות בחברת ילדים. האחריות למשלוח הילד בניגוד לאמור וכשיר לחזור לפעילות 

 .ם ועליהם בלבדלעיל, תחול במלואה על ההורי

לאסוף את הילד, אם התברר  צוותהמיד עם קבלת דרישה ממסגרת הורים יתייצבו בה .18

במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או אינו חש בטוב. ההורים ימסרו למתנ״ס ולצוות 

פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו מסגרת ה

 .״ס על כל שינוי בפרטים אלהלעדכן את המתנ

ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות  .19

 לתת לילד תרופות כלשהן.מסגרת ה
 

 תשלומים וביטולי הרשמה:

המחירים יקבעו בתחילת השנה בהתאם למספר הילדים הצפויים להירשם. התשלום יבוצע ב  .20

שראי, שיקים או הוראת קבע. התשלום הראשון יהיה תשלומים באמצעות כרטיס א 10

 . בשנה לאחריה בחודש ספטמבר. האחרון בחודש יוני

תשלומים לקייטנת קיץ ולצהרונים אינם כלולים בתשלומים לגן, ויקבעו בנפרד על פי מספר  .21

 הילדים שירצו להירשם. 

תלמידים, סל התשלומים למתנ"ס אינם כוללים את תשלומי ההורים למועצה עבור ביטוח  .22

תשלום זה יבוצע על ידי ההורים ישירות מול שובר , טיולים ותכניות ליווי והעשרה. תרבות

 התשלום שתנפיק המועצה. 

 לא יינתן החזר כספי עבור היעדרות הילד מפעילות בשל חופשה / מחלה או כל סיבה אחרת.  .23

ידית של השתתפות מובהר, למען הסר ספק, כי אי עמידה בתשלום כלשהו תגרור הפסקה מי .24

 הילד במסגרת.

התעריפים עלולים להשתנות במהלך השנה במקרה בו פחת מספר הילדים במסגרת באופן  .25

 במשק. כללית תוספת יוקר ניתנה לא צפוי, או במקרה בו 
 בו החודש סיום עד הסכום מלוא אתישלמו , מסגרתל הרישוםאת  מובהר כי הורים שיבטלו .26

 .נוספים חודשיים ועוד, המסגרת עזיבת על בכתבהם הודיעו 

ביטול  או קיצור ההשתתפות בקייטנה יהיה בהתאם לנהוג במתנ"ס: ביטול הרשמה לקייטנה  .27

ביטול במועד מאוחר יותר ועד מועד  .יינתן החזר כספי מלא –ימים לפני מועד הפעילות  7

החזר רק  יינתן –ביטול לאחר מועד תחילת הפעילות  .החזר 50%יינתן  –תחילת הפעילות 

  .במידה ותהיה הצדקה לביטול )מחלה או אירוע חריג(, לפי שיקול דעת המתנ"ס

הודעה בדבר ביטול הרשמה, הפסקה או קיצור משך השתתפות הילד במסגרת, תינתן על  .28

 ידי ההורים למתנ"ס בכתב. 
 תומנהל גניםרכזת ה צוות המסגרת,של  םהמתנ״ס יהא רשאי להחליט, על פי שיקול דעת .29

וזאת בשל  ,, כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרתותוך שיתוף ויידוע ההורים ״סהמתנ



 

 

במקרה כאמור, תופסק גביית . משמעתית, בריאותית או כל סיבה אחרת  ,סיבה חברתית

 לך.תשלומים מההורים החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואי
 

מהרשות המקומית   ,כפופה להנחיות שתתקבלנה, מעת לעתמובהר כי פעילות המסגרות  .30

 .ו/או מהחברה למתנ״סים ו/או מכל גורם מוסמך אחר

  

  

 

 

 

 

 

 

 


