
 

 ניצנים מרכז תינוכי בהנהלת סמדר שניידמן
450-3324899 

 
 הסכם התקשרות

 ___/__/6102 שנערך ונחתם ביום
 

יקרא להלן , שניידמןאביב י סמדר "המיוצגת ע, מ"לגיל הרך בע ניצנים מרכז חינוכי 'צד א :בין
  ".הגן"
 

 _____________      .ז.ת____________  הורי הילד להלן . ____________משפחת   'צד ב: ובין
 . "המשפחה"להלן תקרא         

 
 .זאת למען הנוחות, תהיה בגוף זכר, התייחסות בהסכם זה לילד או הילדה הרשומיםה
 

הוסבר והובהר למשפחה מה הם הכללים , מאחר והמשפחה נפגשה לשיחת היכרות עם מנהלת הגן
ובחצר , בחצרים, המשפחה ערכה סיור במבנה הגן, החינוכיים והערכיים על פיהם פועל הגן

 .ומצאה את הכל לשביעות רצונה, בחנה את המתקנים, המשחקים
נת הלימודים שתחל בתאריך לש ,לגן___ __________ הילדלרשום את על כן בחרה המשפחה 

מייל יצא מפורט יצא . קליטת כל הילדים 61.0.02, קליטת ילדים חדשים 60.0.02) .03/30/6302
 (.בנפרד

 
, התקשרות זהסכם כי כל הכתוב בה ,מאשרת המשפחה, זהבחתימה על הסכם ההתקשרות 

אשר יהיו אחראים מכוח החוק או החלטה , או את מי מבאי כוחה מקובל עליה ומחייב אותה
 .שיפוטית על הילד הרשום

לעמוד בכל ההתחייבויות  ,מתחייבת מצידה ,החינוכי ניצניםמנהלת המרכז , סמדר שניידמן
ולהעניק לילד , י של הילדלשלומו הפיז, לדאוג לחינוכו, והמחייבות אותה, הכתובות בהסכם זה
, תקוגניטיביה, למען התפתחותו הרגשית  לתמוך ולפעול, מתוך ידעבאהבה ובמקצועיות 

יפעל לרווחתו של הילד במשך כל , החינוכי וסמדר בראשםהצוות . המוטורית והחברתית של הילד
 .שעות שהותו בגן

    
 :מוסכם ומוצהר בזאת

 -ועד ה 03/30/6302 -החל מ, 6302-6302ל "הגן יהיה פתוח לפעילות במהלך שנה .0
30/30/6302. 

 .י הגננת בתחילת השנה"לוח החופשות יימסר למשפחה ע .6

 .02:01 השעה עדו 32:03יפעל הגן משעה  ,בימי חול .0

 .י קבוצת הגיל"עפ 06:03 עד  32:01יפעל הגן משעה , ובערבי חגבימי שישי  .0

הפעילות בגן בשעה תסתיים , צ או הערב"בימים בהם מתקיים אירוע בגן בשעות אחה .1
י הודעה מוקדמת שתינתן ותועבר להורים באמצעות "הכל עפ, ואו בכל שעה אחרת, 06:03

 .מייל

י התפריט המוצע בגן ואשר יתפרסם מידי פעם "עפ, הגן יספק לילד שלוש ארוחות ביום .2
 . ויועבר להורים באמצעות המייל

 .יותאין החזרי תשלום למשפחה עבור מחלות או היעדרו .2

למנהלת תודיע על כך  ,עם הגן באמצע שנת הלימודיםמשפחה שתרצה לסיים התקשרותה  .0
ימים  23, באמצעות מייל או מכתב שימסר ידנית, הגן סמדר שניידמן בהודעה כתובה

תקבל את יתרת המשפחה  .ימים מיום ההודעה 23בתום תהיה , התקשרותהסיום . מראש
 .וסףש נבקיזוז חוד ,התשלומים שמסרה לגן

לקחת , כחלק בלתי נפרד מהסכם התקשרות זהמתחייבת  ,משפחה חדשה המגיעה לגן .1
קורס . השנהשיתקיימו במהלך הורים וכן במפגשים אישיים ואספות  ,חלק בקורס הורות

ומטרתו היא למידת הדרך החינוכית והערכים , מפגשי ערב 63הורות הוא קורס בן 
ליצור בהירות ואחידות בין הבית לגן בדרך זאת כדי , החינוכיים על פיהם פועל הגן

 .הקורס הנו בתשלום. העברת המסרים החינוכיים אל הילד
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ים את לסיולמנהלתו סמדר שניידמן תהיה הזכות ( הגן)למרכז החינוכי ניצנים  .03
אי עמידה של המשפחה בהסדר . 'א: במקרים הבאים, ההתקשרות החוזית עם המשפחה
אי התאמה של   .'ב. ד חתימת הסכם ההתקשרותהתשלום כפי שנקבע איתם במעמ

י שיקול "זאת עפ, המשפחה לדרך החינוכית ולעקרונות החינוכיים על פיהם פועל הגן
אי הסכמה של ההורים להשתתף בקורס  .'ג. דעתה המקצועית של מנהלת המרכז החינוכי

 . הורות

ין להביא לגן ילד א! ההורים מתחייבים להביא את הילד לגן במצב בריאות תקין כמוגדר .00
, י אמות מידה המוגדרות ברפואה המערבית"עפ, הסובל מחום הגבוה מחום גוף נורמאלי

אין להביא לגן ילד הסובל מדלקת . גם אם מדובר בשלשול קל, ואו ילד הסובל משלשולים
 .  עיניים ולו הקלה ביותר

 .הגן מיידיתעל ההורים להודיע על כך למנהלת , במידה והילד סובל מאלרגיה כלשהי .06

לא יהיה אחראי על התפתחות מצב אלרגנטי אצל ילד , לגן ואו מנהלתו ואו מי מעובדיו .00
זאת ובמידה , כתוצאה מחשיפה לגורם לא ידוע מחולל אלרגיה, בעת שהותו בגן הילדים

ולא קיבלו אישור להביא את הילד לגן ממנהלת , ולא הודיעו על כך ההורים מבעוד מועד
 . הגן

ולהודיע לצוות הגן על , הורים לברר את סוגי הפעילות והמזון בו מוזן הילדחובתם של ה .00
 .  בעיה העלולה להתעורר עם סוגי מזונות מסוימים

לדרוש מהורים לטפל , הגן שומר לעצמו את הזכות. אין להביא לגן ילד הסובל מכינמת .01
 . ולהחזירו לגן רק אחרי סיום הטיפול, בילד מיידית

הדורשת או עלולה , במידה והילד סובל ממחלה כרונית או מבעיה בריאותית כלשהי .02
, או במידה ועלול הילד לסבול מהתפרצות פתאומית של המחלה ואו הבעיה,  לדרוש טיפול

לתת הסבר על מהות המחלה ואו הבעיה , על ההורים להודיע על כך למנהלת הגן בכתב
ובמקרה הצורך גם , נתמך במסמכים רפואייםזאת כאשר ההסבר , בצורה ברורה ובהירה

ומה הם דרכי , באישור רפואי המורה כי הילד יכול לשהות במסגרת החינוכית הגנית
ורק לאחר קבלת הסכמה , כל זאת לפני חתימת הסכם ההתקשרות. הטיפול הנדרשות

 .בכתב ממנהלת המרכז חינוכי

במהלך שעות הפעילות זאת , במקרה של התפתחות תסמיני מחלה כלשהיא אצל הילד .02
מ לקחת את הילד לקבלת "ע, המשפחה מתחייבת להגיע ואו לשלוח לגן נציג מטעמה, בגן

 . זאת מייד עם קבלת הודעה ראשונה ממנהלת הגן ואו מי מטעמה, טיפול רפואי

הננו (. מותנה באישור ההורים)באתר הגן מתפרסמות תמונות הילדים בפעילות הגן  .00
 .את פרסום תמונות ילדינו )הקיף בעיגוליש ל)מסרבים / מאשרים 

בהתאם לשעות  מהגןאל הגן וה /המשפחה מתחייבת לדאוג להבאתו ולהחזרתו של הילד .01
מחייב , איחור באיסוף הילד מהגן. 02:01לא יאוחר מהשעה , שעת איסוף הילד. הפעילות

 או מי מבאי כוחה ואו, את ההורים בהודעה מראש ובקבלת הסכמה לכך ממנהלת הגן
על הגן בכל הקשור לכל הלוגיסטיקה הכרוכה בהבאתו לא תחול אחריות כלשהי . עובדיה

 .או בהחזרתו של הילד לרשות הוריו

בנוכחות ה /תחשב מהרגע בו נפרד ההורה מהילד, קבלת אחריות על הילד עם הגיעו לגן .63
 .הגןאחד מאנשי צוות 
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 6102-6102ל "אופן התשלום והעלויות לשנה

 .תשלומים שווים בהוראת קבע 06-ומחולק לנוחיות המשפחה ל, הו שנתיר לימוד שכ
  :לימודלהלן העלות החודשית של שכר ה

 
  .₪ 0,033 -(  6301ילידי ) :תינוקייה

 
  .₪ 0,313  -( 6300ילידי )  : צעירים

 
  .0,333₪ - ( 6300ילידי : )םמתבגרי

 
 . ₪ 6,133 -(  6306ילידי : )בוגרים

  
                 

, עם חתימת הסכם ההתקשרות₪  0,333תשלם מקדמה בסך של , משפחה חדשה המגיעה למרכז
  .מהתקוזז המקד/ ובחודש התשלום הראשון תנוכה

 
 הנחת אחים
 .הבוגרתינתן לאח  03%הנחה בגובה 

 
 החזרי משרד החינוך

החזר משרד . התשלום למרכז הוא תשלום מלא. י משרד החינוך"מרכז ניצנים הינו מרכז מוכר ע
 .פ תקנון משרד החינוך"ע,החינוך יגיע במלואו לאחר קבלתו ממשרד החינוך

 
 בית ספר להורים

הקורס מועבר על ידי מנחת . מפגשי ערב 63יצנים והוא נפרש על פני קורס הורים יתקיים במרכז נ
 .י מכון אדלר"המוסמכת ע, קבוצות הורים

 . קים'תשלומים שווים באמצעות צ 0-וניתן לשלמו ב₪  0,233עלות הקורס הנה 
 

 דמי ביטוח
ש חודהתשלום ישולם ב. זאת בגין דמי ביטוח, ₪ 013כל משפחה תשלם סכום חד פעמי בסך של 

 .הראשון של הגן
 

 הוראת קבע
מועד פירעון בכל , הוראת קבע לחיוב חשבון הבנקויחתמו על טופס ההורים ימלאו  ,בעת הרישום

בר יינתן שיק נפרד בניכוי המקדמה וכולל דמי חודש ספטמעבור . חודשים 00לחודש כפול  1
 .הביטוח

 
י האמור בכל "לעמוד ולפעול עפכי קראנו את כל סעיפי ההסכם והסכמנו אנו מאשרים בחתימתנו 

, כי כל הפרה של אחד או יותר מסעיפי הסכם זה, אנו מודיעים כי  ידוע לנו. אחד ואחד מתנאיו
להפסיק באופן מיידי את , מ"הנה הפרה מהותית המאפשרת לניצנים מרכז חינוכי לגיל הרך בע

 ".   הפסקת התקשרות", 0י הרשום בסעיף "ולדרוש ולקבל את כל המגיע לו עפ, ההתקשרות בינינו
 

 ______________ :תאריך
   

 _________________.ז.ת      _______________ האם :להלן המשפחה, חתימת ההורים
 
 _________________.ז.ת________________    האב                             
   

  ________________________מ  להלן הגן "ניצנים מרכז חינוכי בע

 


