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 חברתיחינוך  – ה ס כ ם

 

 ............שנערך ונחתם בקיבוץ שריד ביום 

 השנה"ל תשע"ל

 אגודה להתיישבות קהילתית בע"מ "מתיישבי שריד"  בין:

 "(האגודהלהלן ")   

 מצד אחד 

   הורי הילד _______________  לבין:

     

 הלן: "הילד"(________________   ת. לידה _____________ )ל ת.ז.            

 

 _____ ת.ז. _____________  פלאפון ______________________ .1

   __ ת.ז. _____________  פלאפון _________________________ .2

  

 ____________________________ אשר כתובתם   

 _________________________________      דוא"ל                                

 (ם"ההוריביחד ולחוד: " להלן (

 מצד שני 

"בית בהתאם לגילו )להלן:  אגודהה של תיר לילד לשהות ולהתחנך בבית הילדיםתכי  לאגודהוההורים פנו   הואיל

 (  הילדים"

 לכך בכפוף להוראות הסכם זה;  מההסכי והאגודה  והואיל

 

 על כן הותנה, הוצהר והוסכם כלהלן: 

 המבוא         .1

 לק בלתי נפרד מהסכם זה.המבוא מהווה ח  .א

 ההסכם.                               ן לעשות בהם שימוש לצרכי פרשנות כותרות הסכם זה נעשות לצרכי נוחות בלבד ואי  .ב

 הנספח מהווה חלק הבלתי נפרד מהסכם זה.  .ג

 מיון וקבלה         .2

בבית הילדים, אופן להם אורחות החיים לד וסביבתו והוסברו ההורים מצהירים כי ראו את בית הילדים המיועד לי  .א

 החינוך בו ואופי המקום והם מצאו אותם מתאימים לילד. 

הראשונה בבית יטתו של הילד בבית הילדים בתקופה ההורים מתחייבים לסייע ולקחת חלק בפעולות להקלת קל  .ב

 . המדריכיםבתאום עם הילדים 

 אורחות חיים וחינוך       .3

הילדים,  ישתלב במסגרת בית והילד אגודה הילדים יהיו כנהוג בך ותוכניות הטיפול בבית אורחות החיים, דרכי החינו .א

 ישהה ויתחנך בו וישתתף בפעילויות כשאר הילדים. 

  ובהתאם לתו התקן של החינוך הקיבוצי. האגודההצוות הטיפולי והחינוכי יהיה לפי החלטות הרכב ואיוש  .ב

  מקצועיים של המועצה כגון: עובדת סוציאלית, כן נעזרת לפי הצורך בשירותים המערכת מלווה על ידי יועצת פדגוגית ו   .ג

 י ועוד."שירותי שפ   
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 מועדי שהייה וחופשות       .4

 בימי לימודים יהיו שעות הפעילות ב"מרכז" כדלהלן:  .א

 . 0:61-06:11בימי שישי וערבי חג בין השעות .     03:61בימים א' עד ה' מסיום הלימודים עד     

 סגור.  "מרכז"הבימי חג ובשבתות יהיה     

 בימי החופשות מהלימודים יהיו שעות הפעילות ב"מרכז" כדלהלן:ב.        

 . 0:61-06:11בימי שישי וערבי חג בין השעות .       0:61-03:61בימים א' עד ה' בין השעות     

 סגור. ה"מרכז"בימי חג ובשבתות יהיה     

 פעילויות מיוחדות הכרוכותבתקופת החופשות עקב  ף האמור לעיל, ייתכנו שינויים בשעות הפתיחה של ה"מרכז"על א           

 בשינוי סדר היום.           

 , בהתאם למפורסם בלוח החופשות )נספח(.  חופשרשאית לסגור את בית הילדים לארבעה ימי תהיה האגודה ג.        

 להורים, לפחות חודש מראש על השינוי. חברתיהחינוך ה, תודיע מנהלת במידה ויחול שינוי            

 בתי הילדיםייסגרו  בהתאם למועדי פתיחת שנת הלימודים על פי הנחיות משרד החינוך, אוגוסט במהלך חודשד.       

 ימים בהם בית הילדים עבודה להכנת בתי הילדים לקראת השנה החדשה. מובהר ומוסכם, כי בגין הימי  3 לתקופה של          

 יהיה סגור לא תהא הפחתה בדמי השהייה.          

 קליטת הילדים ואיסופם      .5

 בימי לימודים ארוכים תחול האחריות של האגודה כלפי הילד רק עם הגיעו לחדר האוכל של שריד וקבלתו על ידי אחדא.       

 ם לימודים קצר תחול האחריות של האגודה כלפי הילד רק עם הגיעוהמדריכים עד מועד סיום הפעילות ב"מרכז". ביו          

  "מרכז"במידה וילד אינו מגיע לחדר האוכל/ל"מרכז" וקבלתו על ידי אחד המדריכים עד מועד סיום הפעילות ב"מרכז".           

 דרותו.עיולא התקבלה הודעה מהוריו, חובה על הצוות החינוכי ליידע את הורי הילד על ה          

 בימים שבהם אין לימודים תחול האחריות של האגודה כלפי הילד רק מרגע הגעתו של הילד ל"מרכז" וקבלתו על ידי ב.       

 אחד המדריכים ועד למועד סיום הפעילות ב"מרכז".          

 .םובהסכמתההורים וכל יציאה של הילד מה"מרכז" בשעות הפעילות תעשה בידיעת אחד המדריכים ב"מרכז" ג.        

 את מכוניותיהם במקום החנייה אשר יועד  ויחנו ישובבכל הנוגע לנסיעה בשבילי ה ישובימלאו אחר הוראות ה ההוריםד.       

 .  ישובלכך ע"י ה    

 ארוחות      .6

  –ל שריד בימי הלימודים יספק ה"מרכז" לילדים ארוחת ארבע ב"מרכז". ארוחת צהריים תוגש בחדר האוכל שא.        

 בתשלום נפרד של ההורים. –בהשגחת הצוות החינוכי            

 בימים בהם אין לימודים יספק ה"מרכז" לילדים ארוחת בוקר וארוחת ארבע ב"מרכז". ארוחת צהריים תוגש בחדר ב.     

 או פעילויות מיוחדות  בתשלום נפרד של ההורים, למעט בימי טיול –בהשגחת הצוות החינוכי  –האוכל של שריד         

 הילדים מהבית. ע"יהצהריים תובא  רוחתשבהם א        

 מנהלת אם תידרש דיאטה מיוחדת לילד יספקו ההורים את פריטי המזון המיוחדים הנדרשים, על פי תאום מוקדם עם ג.        

 והאגודה תסייע על פי  תיהחברכל מקרה יידון לגופו בין המשפחה למנהלת החינוך . החברתיהחינוך           

  יכולתה.          

 האוכל של שריד.ב"מרכז", למעט הארוחות הניתנות בחדר  אינו שומר כשרות בארוחות המסופקות לילדים "מרכז"הד.       

 

 בריאות       .7

ב האחריות לשמירת בריאותו הכללית של הילד וכל הטיפול הרפואי בו, לרבות ביטוח בריאות, חיסונים, מעק .א

 התפתחותי וטיפול שיניים ו/או טיפול נפשי מוטלת על ההורים ועל חשבונם. 

הילד יימצא בבית הילדים רק במקרה שהוא בריא. בכל מקרה של חשש למחלה, לרבות דלקות עיניים, פצעים בפה   .ב

החשש לה  ו/או אמפטיגו, שלשולים, הקאות וכיו"ב, או במקרה של חום יישאר הילד בבית הוריו. היה והמחלה או

 יתגלו בבית הילדים, מתחייבים ההורים לבוא ולקחת את הילד, מיד עם היוודע להם מצבו.

שעות בהם הילד ללא סימני המחלה כגון: חום,  24לאחר שובו של הילד לבית הילדים לאחר מחלה יהיה,   .ג

  .שלשולים וכיו"ב
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המדריכים ומנהלת החינוך  סכמה שלוה תאום מראשטיפול תרופתי מתמשך לאחר חזרת הילד יינתן רק לאחר  .ד

  ובהנחיה בכתב מהרופא המטפל. החברתי

  מתן תרופה מורידת חום ומשככת כאבים תינתן רק לפי שיקול דעת של הצוות החינוכי ובאישור טלפוני של ההורים.

לעיל,  'ג 0 -וב' 0פים מוסכם כי לעניין מחלה או נסיבות אשר מונעות את שהייתו של הילד בבית ילדים כאמור בסעי .ה

 סופית ובלתי ניתנת לערעור.  החברתיהחינוך תהייה החלטתה של מנהלת 

 ההורים ידווחו לצוות החינוכי על כל שינוי מיוחד או חריג במצבו הבריאותי של הילד, לרבות כל שינוי במצבו הנפשי.   .ו

, קופת החולים בה הם מבוטחיםלכל ילדי המערכת ללא קשר ל במידת הצורך תינתןמצילת חיים בלבד עזרה ראשונה  .ז

על פי שיקול  בבית הילדיםהחינוכי הצוות על ידי  כל עזרה ראשונה אחרת תוגש ישוב.על ידי מרפאת קופת החולים ב

ההורים נותנים בזה . הוצאות מיוחדות עקב כך, ישולמו ע"י ההורים ללא טענה בדבר הצורך בטיפול או בהוצאה. דעתו

 יובהר כי אין במרפאת הקיבוץ רופא דרך קבע. חרום. במקרה נוי הילד לחדר מיוןיפלהחליט על  אגודהרשות ל

 ההורים אחראים לניקיון ראשו של הילד מכינים. .ח

למען הסר ספק, תקנון הבריאות של המערכת מתבסס על המלצות משרד הבריאות )תדריך למניעת מחלות  .ט

 .מדבקות...( ומתעדכן על פי המלצות משרד הבריאות מפעם לפעם

 ביטוח ואחריות לנזק      .8

 ביטוח הבריאות של הילד יהיה במסגרת חברות הוריו בקופת החולים וביטוחם במסגרת חוק ביטוח בריאות  ממלכתי.    .א

 האגודה תבטח את שהיית הילד באגודה במסגרת  ביטוח צד ג' של האגודה ובכל ביטוח אחר לפי שיקולה.  .ב

 סגרת ביטוח צד ג' הנ"ל, יהוו את התשלום המלא והסופי של  האגודה.תשלומים שישולמו על ידי חברת ביטוח במ .ג

ההורים אחראים לכך כי הילד לא יביא עמו לבית הילדים חפצים ו/או חומרים מסוכנים העלולים לגרום נזק לילדים  .ד

 אחרים והם יהיו אחראים ישירים לכל נזק שייגרם עקב כך. 

או הצוות לא  יהיו  החינוך החברתי ו/בעלי ערך כספי חריג, ומערכת ההורים אחראים כי הילד לא יביא עמו חפצים  .ה

 אחראים לאובדן או נזק שייגרם לכל דבר ערך כאמור.

 קשר עם ההורים     .9

עדכניים ע"מ שניתן יהיה למסור להם מידע דחוף הקשור בילד,  טלפון ניידעל ההורים למסור לצוות החינוכי מספרי  .א

 בזמן שהותו בבית הילדים.

ינוכי לא יהיה אחראי אם אה ו/או אישור שנתן אחד ההורים תהיה תקפה גם ללא אישור ההורה השני. הצוות החהור .ב

תנו בניגוד לדעת ההורה השני ובניגוד לאחריות ההורה אשר נקבעה  ע"י רשות שיפוטית. יהוראה או אישור כאמור נ

 אוי, יביאו לסיומו של  הסכם זה. הוראות מנוגדות של ההורים אשר לא יאפשרו קיום חובות ההורים כר

 שלומיםהת    .11

 . התשלומים בהתאם למצויין בנספח והיי בית הילדיםבגין פעילות  שלומיםהת    א.    

 אחת בלבד והם יעודכנו אחת לשנה. ת לימודיםהתשלומים תקפים לשנ    ב.    

  א אם כן סוכם איתם אחרת על ידי מנהלת האגודהישלמו באמצעות חיוב בתקציב האישי אל חברי האגש"ח )הקיבוץ(ג.        

 .ו/או הנהלת הקיבוץ           

בכל חודש  8 -עד ה של המשפחה לפקודת האגודה בהרשאה בנקאית: התשלומים ישולמו  הורים שאינם חברי האגש"ח .ד

  עבור אותו חודש.

 ייעדר לתקופה של שבועיים רצופים  מחייבת תשלום מלא. במידה והילד /מחלההיעדרות ילד מבית הילדים עקב חופשה .ה

משכר הלימוד של תקופת ההיעדרות ובלבד שהודיעו על ההיעדרות, במקרה של חופשה  61%יזוכו ההורים בסך תר, ויו

 חודש מראש, ובמקרה של מחלה לפי אישור רפואי. 

 אגודה  –ישבי שריד לפקודת מתי 08...8)דמי הרשמה( לתאריך ₪  611ההורה יפקיד במועד ההרשמה המחאה על סך  .ו

 שיתופית. המחאה זו הינה המחאת ביטחון שתופקד אך ורק במקרה של ביטול רישום.

 . במידה והרישום יבוטל עד חודשיים לפני כניסת החברתי.  ביטול רישום ייעשה אך ורק בהודעה בכתב למנהלת החינוך ז   

 במידה והרישום יבוטל פחות מחודשיים לפני כניסת הילד לבית הילד לבית הילדים ישלמו ההורים רק את דמי ההרשמה.         

 וד אחד, שממנו יקוזזו דמי ההרשמה.הילדים ישלמו ההורים תשלום מלא של חודש לימ      

 

 הפרשי הצמדה וריבית פיגורים   .11
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 הסכם זה ואשר לא יפרע מוסכם על הצדדים כי בגין כל סכום שההורים חייבים בתשלומו, ביחד ולחוד, לאגודה על פי          

 במועדו )להלן:"הסכום שבפיגור"( יהיו ההורים חייבים, ביחד ולחוד, לשלם לאגודה בנוסף לסכום שבפיגור, הפרשי          

 .בינלאומיבנק הההצמדה למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית שנתית כפי שמפורסמת בחשבונות ח.ח.ד          

 קתו תקופת ההסכם, סיומו והפס    .12

 . 60.8.05ועד ליום  מיום חתימת החוזהתוקף הסכם זה הינו א.       

 בלבד ואין האגודה מתחייבת להארכת תקופת  ת לימודים אחתלמען הסר ספק יודגש כי תקופת ההסכם הינה לשנב.      

 למעט לגבי ילדים של תושבי שריד.בתקופה נוספת,  ההסכם         

 יא הסכם זה לידי סיום לפי שיקול דעתה המוחלט בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: האגודה זכאית להבג.       

 ההורים לא עמדו בתנאי התשלום על פי הסכם זה.     0.ג.01

פרטים לא נכונים על הילד כנדרש בהסכם זה  ובנספחים  חברתיהחינוך הההורים מסרו למנהלת     1.ג.01

 המצורפים לו. 

 ילאו אחר התחייבויותיהם כנדרש בהסכם זה, לרבות במקרה בו אינם נשמעים להנחיות ההורים לא מ    6.ג.01

 הצוות החינוכי.             

כבלתי מתאים לשהות בבית הילדים   החברתיהחינוך הילד נמצא על ידי גורמים מוסמכים מטעם מערכת   8.ג.01

 או מבחינה התנהגותית.  –נפשית או פיסית  -מבחינה בריאותית 

 יום מיום מסירת  08 בתוםבכל אחד מהמקרים שלעיל האגודה תמסור להורים הודעה בכתב וההסכם יבוא לידי סיום           

 ההודעה.           

 למרות האמור לעיל, במקרה חריג, בו עלולה שהיית הילד לגרום נזק לעצמו או לאחרים תהיה רשאית האגודה לפיד.       

 הבלעדי, להביא הסכם זה לידי סיום באופן מיידי. שיקול דעתה           

 ההורים מצהירים ומסכימים כי הילד ישהה ויתחנך בבית הילדים למשך כל תקופת ההסכם. על ביטול ההסכם ישה.      

  בכתב לא פחות מחודש ימים לפני מועד העזיבה. מוסכם בזה, כי במקרה  החברתיהחינוך להודיע למנהלת          

 ישאו ההורים בדמי השהייה בגין הילד, עבור החודש האחרון בו ישהה הילד בבית הילדים וזאת גם אם תיפסק יכאמור          

 במהלך אותו החודש. שהותו        

 הגיע ההסכם לסיומו, מכל סיבה שהיא, יחדל הילד לשהות בבית הילדים מיד עם סיום ההסכם. ו.       

 שעת חירום   .13

 שמורה הזכות לסגור את לאגודה , תפעל בשעת חרום, בהתאם להוראות פקוד העורף. מובהר בזאת, כי החינוךכת מערא.      

 ו/או מגיפה. אם וכאשר יוכרז מצב מלחמה ו/או מצב חרום  –כולה או חלקה  –מערכת החינוך          

 מי השהייה לפרק זמן זה. והיה ותפצה מעלות ד 51%במהלך התקופה בה תהייה המערכת סגורה, ישלמו ההורים ב.      

 , יוחזר הכסף להורים.האגודההמדינה את          

 והיה והמערכת תישאר פתוחה בשעת החרום הנ"ל לא תהיה הפחתה מתשלומי ההורים.ג.       

 שונות     .14

 הסכם זה מבטל כל הסכם, התחייבות והצהרה קודמים בין הצדדים. א.      

 י או תיקון להסכם זה ייערך בכתב ובחתימת הצדדים בלבד. כל שינוב.      

 שום ויתור, הנחה, הימנעות מפעולה במועד או מתן ארכה, לא יחשבו כוויתור של מי  מהצדדים על איזו זכות מזכויותיו, ג.      

 ולא ישמשו כמניעה לתביעה על ידו, אלא אם נעשה  ויתור זה במפורש ובכתב.          

 

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:                                                               

 

                                ________________                                             __________________ 

 האגודה                                                          ההורה                         


