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  2013\3  'פרוטוקול אסיפה כללית מס

  ב"מצפה אבי: שם האגודה

    2013דצמבר  12יום חמישי   :תאריך האסיפה

  בתי אב 207: מספר חברי האגודה ביום האסיפה

  .יפויי כוח 10+ נוכחים  26=  36: מספר חברי האגודה הנוכחים

  ניר ירקוני: ר האסיפה נבחר"ליו

  גילה גרץ: למזכיר האסיפה נבחר

  :סדר היום של האסיפה

 ר ומזכיר לאסיפה"בחירת יו .1

 אישור סדר יום .2

 2014-אישור תקציב האגודה ל .3

 2014-אישור הוצאות מהון אגודה ל .4

 תקנון הון אגודהשינוי ב .5

  שינוי תקנון חינוך .6

  :צעותהדיווחים ו

, שכבת אספלט בכביש: של תשתיות' יתחיל שלב ב תחילת ינוארב –' השלב  .1

 .פים וגינון"שצ, מדרכות

 .2014צפי לתחילת אכלוס מאמצע  -  1'ושלב  .2

  .כרגע מבצעים הפקת לקחים, 2014צפוי להיפתח לקליטה במהלך  -  2'שלב ו .3

  .בקרוב יוצבו מתקני כושר, בשלבי סיום –פרויקט שיפור כבישים ומרכז הישוב  .4

הופסק ) תאורת ביטחון, רכב ביטחון, אחזקת גדר ושער(כסוי מרכיבי ביטחון  .5

 .י פיקוד העורף"ע לחלוטין

  שיווק המשך רחוב אורןתכנון ראשוני לקראת  .6

ועדת , ירון חבר ועדת הכספים. נציג הישוב במליאת המועצה, דיווח של ירון מאיר .7

  בעקבות . משנה לתכנון ובניה וועדת דת

 .ף מקצועי מאנשי הישוב שינסה להוזיל את הבנייההוצע להקים גו .8

  .אמיר שר התנדב להיות אחראי על תאורת מגרש הספורט .9
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  :החלטות

  .ר וגילה גרץ כמזכירת האסיפה"ניר ירקוני נבחר כיו :1' מס החלטה

 .0 –נמנעים , 0 –נגד , 36 –בעד : תוצאות הצבעה

  .סדר היום אושר :2' מס החלטה

 .0 –נמנעים , 0 –נגד , 36 –בעד : תוצאות הצבעה

האסיפה הסמיכה את הוועד לממן . 2014-שר תקציב האגודה לאו :3' מס החלטה

 התקציב מצורף. ח סעיפי תקציב אחרים"סיורי לילה לשומר ע

  .)כולל קרנות(

 .0 –נמנעים , 0 –נגד , 36 –בעד : תוצאות הצבעה

 100,000מתוך ההרשאה השנתית להוצאת , א מהון אגודהיהוצלשר או :4' מס החלטה

 :את הסכומים הבאים ,₪

 .כיפה גאודזיתופרויקטים קהילתיים לועדת נוער עבור ₪  20,000 •

 ".משעול מורן"לפינת החי לביצוע ₪  20,000 •

  .תיקון ושיפור תשתיותלמועדון הפתוח ₪  15,000 •

 .0 –נמנעים , 0 –נגד , 36 –בעד : תוצאות הצבעה

 :עיקרי השינוי הם. התקנון מצורף. תקנון הון האגודה ינויאושר ש :5' מס החלטה

. הון אגודהלמחויבת בתשלום ) בונה בית(אגודה המצטרפת למשפחה  •

 :גובה התשלום

נכון לתאריך , זהו סכום הבסיס. ₪ 49,000משפחה חדשה תשלם  •

12.12.2013. 

 50%בת של חבר אגודה תשלם /ןבה אחד מבני הזוג הוא במשפחה  •

 .בסיסמה

  .הבסיסמ 50%בונה בשנית ישלם ה) או משפחה(חבר אגודה  •

 .0 –נמנעים , 17 –נגד , 19 –בעד : תוצאות הצבעה

  .התקנון מצורף .אושר שינוי תקנון החינוך :6' מס החלטה

  .0 –נמנעים , 0 –נגד , 36 –בעד : תוצאות הצבעה
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  רשימת המשתתפים –' נספח א

  

  יפויי כוח      נוכחים

  גליה קידרוני      משה קידרוני .1

  כרמית נוביצקי      אורן נוביצקי .2

  נורית אברהם      נתי אברהם .3

  תיקו מאיר      מאירירון  .4

  דודי אלטשולין      ריבי אלטשולין .5

  רינת עופר      אורן עופר .6

 אלון סלומון      שירי סלומון .7

 עמית שר      אמיר שר .8

 דנה לוי קורת      אבי לוי .9

 אסף רשף      אסף רשף .10

        סיגל ברזלי .11

  ניר ירקוני .12

  ארלט גואז .13

  עוזי שוודרון .14

  איציק כהן .15

  טל ברקוביץ .16

  תמי ירקוני .17

 גילה גרץ .18

 ורד לב .19

 גורןגיא  .20

 אריק ישראל .21

 רון שני .22

 יריב גרץ .23

 אריה לוי .24

 אמיר מצנר .25

  אור רפפורט .26

  



  מ"ב כפר שיתופי בע"מצפה אבי

 14 מתוך 4 עמוד

  2014תקציב האגודה לשנת 

 הערות תקציב וועד מקומי    תקציב אגודה סעיף משני סעיף ראשי 'מס

2013 2014   2013 2014   

הערכה  תכנון
 סופית

הצעת  
 תקציב

הערכה  תכנון  
 סופית

הצעת  
 תקציב 

ח"באלפי שהסכומים  ***  *** 

               הכנסות 1.0

           203   190  בתי קבע -מספר משלמים  הכנסות ממיסים  

           345   345 בתי קבע -סכום מס חודשי     

           840.4 802.0 786.6 בתי קבע -מיסי תושבים    1.1.1

 שוכרים המתגוררים ביחידת דיור         15     יחידות משנה -מספר משלמים     

 ממיסי הישוב 60%משלמים          207     יחידות משנה -סכום מס חודשי     

           37.3 46.0 40.0 יחידות משנה -מיסי תושבים    1.1.2

 בעלי דירות שאינם מתגוררים בישוב         7     תושבי חוץ -מספר משלמים     

 ממיסי הישוב 20%משלמים          69     תושבי חוץ -סכום מס חודשי     

           5.8   3.6 תושבי חוץ -מיסים    1.1.3

 שגרים מחוץ לישוב 1'משתכנים שלב ו         6     '1שלב ו -מספר משלמים     

 ממיסי הישוב 70%משלמים          242     1'שלב ו -סכום מס חודשי     

           17.4 13.5 16.0 1'שלב ו-מיסים   1.1.4

 2014צפוי להפתחת באמצע  2'שלב ו         15     2'שלב ו -מספר משלמים     

 ממיסי הישוב 30%משלמים          90     2'שלב ו -סכום מס חודשי     

 חודשים בלבד 4מחושב לפי          5.4 0.0 0.0 2'שלב ו-מיסים   1.1.5

           16.5 10.0 10.0 טיפול בחשבונות ועד מקומי   1.1.6

   0.0 0.0 0.0   922.8 871.5 856.2   כ לקבוצה"סה  

        

   12.2 15.4 17.5          ז בפעוטונים"מוא' השתת הכנסות ממשגב 1.2.1

   35.0 23.7 19.0         ז בגן ילדים"מוא' השתת   1.2.2

   177.5 178.0 175.0         ז בוועד"מוא' השתת   1.2.3

   40.5 40.5 30.0         בתאורת רחוב'  השתת   1.2.4

   17.0   17.0         בתאורת בטחון' השתת   1.2.5

   282.2 257.6 258.5   0.0 0.0 0.0   כ לקבוצה"סה  

      



  מ"ב כפר שיתופי בע"מצפה אבי

 14 מתוך 5 עמוד

 הערות תקציב וועד מקומי    תקציב אגודה סעיף משני סעיף ראשי 'מס

2013 2014   2013 2014   

הערכה  תכנון
 סופית

הצעת  
 תקציב

הערכה  תכנון  
 סופית

הצעת  
 תקציב 

ח"באלפי שהסכומים  ***  *** 

           100.0 96.0 91.0  דמי שכירות הכנסות  שונות 1.3.1

           9.5 10.0 9.5 חשמל   1.3.2

           1.5 1.7 1.5 שימוש במכונת צילום   1.3.3

           1.5 1.4 1.5 מכירת מים   1.3.4

 ₪ 35 -תשלום עבור איחור בתשלום מיסים          1.5 1.3 1.5  דמי גביה   1.3.5

           13.0 13.0 13.0 הכנסות דואר    1.3.6

           5.0 15.0 5.0 הכנסות שונות   1.3.7

           5.0 8.0 5.0 שימוש במועדון   1.3.8

           0.0 0.5 2.0 שימוש במועדון נוער   1.3.9

 מהמועצה עבור גביה מרוכזת ארנונה         20.0 21.0 20.0 הכנסות מגביה   1.3.10

           25.0 21.8 25.0 מקולחי משגבהחזר    1.3.11

   40.0 45.0 40.0         פרויקט מיליון- מועצה    1.3.12

   40.0 45.0 40.0   182.0 189.7 175.0   כ לקבוצה"סה  
                

           8.0 4.2 0.0  פינת חי הכנסות  מוועדות 1.4.1

           12.0 6.0 0.0 אביבה   1.4.2

           3.0 3.0 3.0 פעילות כנגד תשלומי הורים - נוער    

           8.0 7.6 10.0 תרבות   1.4.4

   0.0 0.0 0.0   31.0 20.8 13.0   כ לקבוצה"סה  

   322.2 302.6 298.5   1135.8 1082.0 1044.2   כ הכנסות"סה 1.0
  

                   הוצאות 2.0

           25.0 17.0 17.0  הצטיידות חינוך השקעות  2.1.1

 מועדון פתוח, מועדון נוער, מועדון חברים         10.0 10.0 10.0 הצטיידות מועדונים   2.1.2

   3.0 3.0 3.0   1.0 1.0 1.0 הצטיידות ספריה   2.1.5

           2.0 12.0 12.0 הצטיידות תרבות   2.1.6

           2.0 3.0 2.0 מזכירות   2.1.7

 ראה קרנות, לטובת חוב סוכנות         20.0   18.0 התחייבות מבנה מלאכה   2.1.8

           5.0   5.0 תכנון אסטרטגי   2.1.9

   3.0 3.0 3.0   65.0 43.0 65.0   כ לקבוצה"סה  

                    



  מ"ב כפר שיתופי בע"מצפה אבי

 14 מתוך 6 עמוד

 הערות תקציב וועד מקומי    תקציב אגודה סעיף משני סעיף ראשי 'מס

2013 2014   2013 2014   

הערכה  תכנון
 סופית

הצעת  
 תקציב

הערכה  תכנון  
 סופית

הצעת  
 תקציב 

ח"באלפי שהסכומים  ***  *** 

   5.0 5.0 5.0   43.0 44.0 43.0  ח"הנה הוצאות מינהלה 2.2.1

   2.0 2.0 2.0   12.0 12.0 12.0 ראיית חשבון   2.2.2

   16.5 10.0 9.8         דמי ניהול לאגודה   2.2.3

   2.0 2.0 2.0   19.3 21.0 20.0 חשמל מינהלה   2.2.4

           29.0 28.7 30.0 בטוח    2.2.5

   2.5 2.5 2.5   7.0 7.0 7.0 משרדיות   2.2.6

           1.5 0.7 1.5 דואר   2.2.7

   1.0 1.0 1.0   4.0 3.5 4.0 טלפון   2.2.8

   1.0 1.2 1.2   9.0 8.5 9.0 ריבית ועמלות   2.2.9

           15.0 23.5 15.0 סיוע משפטי   2.2.10

           7.0 11.0 9.0 מינהלה שונות   2.2.11

           3.5 2.0 3.5 מכונת צילום   2.2.12

           13.0   0.0 מיסי תנועה   2.2.13

 ממתקים לילדים בתחילת שנה ואירוע לוועדות         5.0     אירוע מתנדבים   2.2.14

   30.0 23.7 23.5   168.3 161.9 154.0   כ לקבוצה"סה  

              

           150.0 148.0 146.0  ע מזכיר"שכ שכר עובדים 2.3.1

           42.0 41.0 40.0 מזכירה   2.3.2

 בחודש 150נסיעות + שכר          107.0 102.0 100.0 יום שומר   2.3.4

 2013ש בתקציב "סופ+ לילה          67.0 84.0 87.0 שומר לילה   2.3.5

   38.0 38.0 38.0   52.0 52.0 52.0 משכורת רכז -נוער     2.3.7

           10.0 77.0 0.0 ש"משכורת ש -נוער    2.3.8

           0.0 4.7 9.0 מגורים לרכז - נוער   2.3.9

           23.0   23.0 מועדונים ומזכירות - מנקה     

   38.0 38.0 38.0   451.0 508.7 457.0   כ לקבוצה"סה  

                  

2.4.1 
ספקים ונותני 

 ע לחודש"מע+  11,000פ "ע 60.0 60.0 60.0   96.0 77.0 73.7  גינון שרות

   60.0 60.0 60.0   96.0 77.0 73.7   כ לקבוצה"סה  

    



  מ"ב כפר שיתופי בע"מצפה אבי

 14 מתוך 7 עמוד

 הערות תקציב וועד מקומי    תקציב אגודה סעיף משני סעיף ראשי 'מס

2013 2014   2013 2014   

הערכה  תכנון
 סופית

הצעת  
 תקציב

הערכה  תכנון  
 סופית

הצעת  
 תקציב 

ח"באלפי שהסכומים  ***  *** 

 כללית, מועדון פתוח, מועדון נוער, מועדון חברים 27.0 27.0 27.0   17.0   9.0  אחזקה כללית ומועדונים הוצאות אחזקה 2.4.1

           4.0 4.0 4.0 איש תחזוקה   2.4.2

           7.0   7.0 חשמל מגרשי ספורט   2.4.3

           12.0 11.0 12.0 )עבודת נוער(נקיון    2.4.4

 חוזה חדש של שימור בלבד 16.0 33.0 33.0         אחזקת גני משחקים   2.4.5

           5.0   5.0 אביזרי השקיה   2.4.6

   28.0 30.0 28.0   35.0 38.0 35.0 קניית מים   2.4.7

   17.0 3.0 17.0   0.0   0.0 תאורת בטחון   2.4.8

   41.0 47.0 33.0         תאורת  רחוב   2.4.9

 מועדון פתוח, מועדון נוער, מועדון חברים         20.0 22.0 22.0 חשמל מועדונים   2.4.10

           5.0     ניקיון כבישים   2.4.12

   129.0 140.0 138.0   105.0 75.0 94.0   כ לקבוצה"סה  

                    

                   הוצאות ועדות 2.5

 אביבה 2.5.1
           25.0 29.0 23.0  פעילות

           12.0     פעילות כנגד הכנסות

   15.0 0.0 0.0   5.0 6.9 5.0 נטיעות ופרויקטים איכות הסביבה 2.5.2

           1.0 3.4 2.0 ציוד ומכשירים ביטחון 2.5.3

           1.5 1.4 1.5   בית כנסת 2.5.4

           23.0 10.0 10.0   חיילים 2.5.5

 חינוך 2.5.6
   12.2 17.5 17.0          תקציב פעוטון

   35.0 19.0 19.0         תקציב גן

 ז"חו         0.0   0.0   מועדון פתוח 2.5.7

 נוער 2.5.8
           30.0 30.0 25.0  פעילות –נוער 

           3.0 3.0 3.0 הכנסותפעילות כנגד  -נוער 

           4.0 0.0 0.0 פעילות ספורט 2.5.9

           5.0 5.9 5.0 ההשתתפות הקבוצות    

 פינת חי 2.5.10
           10.0 12.0 8.0 אחזקת פינת חי

           30.0 30.0 30.0 אוכל ווטרינרייה

           5.0 5.0 5.0 פעילות קהילה 2.5.11



 הערות תקציב וועד מקומי 

2014   

הערכה 
 סופית

הצעת  
 תקציב 

ח"באלפי שהסכומים  ***  *** 

    

 לאירועים במועדון הפתוח₪  10,000מתוכם   

62.2   

301.2322.2   

  

302.6322.2   

301.2322.2   

0.0   

  

.4 ,השקעות

ונותניספקים

10.7% ,שרות

הוצאות

16.0% ,אחזקה

הוצאות

21.4% ,ועדות

הוצאות

  מ"ב כפר שיתופי בע"מצפה אבי

 14 מתוך 8 עמוד

תקציב וועד מקומי    תקציב אגודה סעיף משני

2013 2014   2013 

הערכה  תכנון
 סופית

הצעת  
 תקציב

הערכה  תכנון  
סופית

  0.0   2.0       

  83.0 83.0 94.0       

  200.5 219.6 250.5   36.0 36.5 

  1044.2 1085.2 1135.8   298.5 301.2 

  1044.2 1082.0 1135.8   298.5 302.6 

  1044.2 1085.2 1135.8   298.5 301.2 

  0.0 -3.2 0.0   0.0 1.4 

   

שונותהכנסות

- ועד

2.7% ,מקומי

שונותהכנסות

- 12.5% ,אגודה

הכנסות

-מוועדות

2.1% ,אגודה

הכנסות

-ממשגב ועד

19.4% ,מקומי

הכנסות

.7%

הוצאות

13.6% ,מינהלה

שכר

33.5% ,עובדים

סעיף משני סעיף ראשי 'מס

  קליטה 2.5.12

 תרבות 2.5.13

 כ לקבוצה"סה  

 כ הוצאות"סה 2.0

 כ הכנסות"סה 1.0

 כ הוצאות"סה 2.0

 יתרה  

  

הכנסות

-ממיסים

63.3% ,אגודה

הכנסות
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 14 מתוך 9 עמוד

  2014קרנות האגודה לשנת 

 הערות תקציב וועד מקומי    תקציב אגודה סעיף משני סעיף ראשי 'מס

2013 2014   2013 2014   

הערכה  תכנון
 סופית

הצעת  
 תקציב

הערכה  תכנון 
 סופית

הצעת  
 תקציב 

ח"הסכומים באלפי ש **  ** 

                   הכנסות 1.0

 לחודש₪  20         33.0   33.0  עזרה הדדית   1.1

 מחשבון הוועד         20.0   18.0 התחייבות מבנה מלאכה   1.2

   0.0 0.0 0.0   53.0 0.0 51.0   כ לקבוצה"סה  

   0.0 0.0 0.0   53.0 0.0 51.0   כ הכנסות"סה 1.0

                    

             הוצאות 2.0

           33.0   33.0  עזרה הדדית   2.1

         20.0   18.0 התחייבות מבנה מלאכה   2.2

   0.0 0.0 0.0   53.0 0.0 51.0   כ לקבוצה"סה  

   0.0 0.0 0.0   53.0 0.0 51.0   כ הוצאות"סה 2.0

   0.0 0.0 0.0   53.0 0.0 51.0   כ הכנסות"סה 1.0

   0.0 0.0 0.0   53.0 0.0 51.0   כ הוצאות"סה 2.0

   0.0 0.0 0.0   0.0 0.0 0.0   יתרה  
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 2013, דצמבר 12

  ב"במצפה אביתקנון מוסדות החינוך 

  כללי

ועדת חינוך , ב מופעלת באחריותה ובפיקוחה של מנהלת המערכת"מערכת החינוך לגיל הרך במצפה אבי

  .וועד ההנהלה של היישוב

  . ועד ההנהלה באמצעות ועדת חינוך אחראים לביצועו. התקנון מאושר על ידי האסיפה הכללית

  .י הישוב"למעט גן פרטי שינוהל ע, ל הגניםככלל נוהלי המועצה ומשרד החינוך הם הקובעים בניהו

  .התקנון מחייב את כל המשתמשים במערכת החינוך לגיל הרך

  .הרשמה למערכת מהווה הסכמה מחייבת לכל הכתוב בו

  מטרת המערכת

 .שנים 3חודשים ועד  3הקניית חינוך ברמה גבוהה לידי המערכת מגיל  •

 .'ב- 'ולילדי כיתות א 3-6בגילאי נתינת שירות במתכונת צהרון לילדי גני המועצה  •
  המערכת כוללת

 תינוקיה •

 פעוטון צעיר •

 פעוטון בוגר •

 צהרון לגני המועצה •

  )במידת הצורך(צהרון ארוחת צהרים  •

  סדרי הרשמה

  :הרשמה רגילה .1

  .י גורם מנהל"אפריל במועדים אשר יפורסמו ע-ההרשמה למוסדות החינוך בישוב תיערך בחודשים מרץ

  .לפי הנחיות המועצהההרשמה לגנים תהייה 

  .ומותנה במספר הילדים הנרשמים למוסדות החינוך, שכר הלימוד יקבע במועד מאוחר יותר

  :הרשמה מאוחרת .2

  תוגש בכתב לגורם מנהל ) באוגוסט 27(בקשה להכנסת ילד לאחר פתיחת שנת הלימודים 

  .יום מראש 14לפחות 

, אוקטובר -תשלום עבור חודשים ספטמברבשנת הלימודים יחויב ב) כולל(באוקטובר  31- הנרשם עד ה

  :למעט

באוקטובר ומיד מכניסה את ילדה  31לספטמבר ל  1משפחה שעולה לישוב בפרק הזמן שבין ה   )א

 .למוסדות החינוך

  .ביום הכניסה, פ חוק"עם תום חופשת הלידה ע, תינוק  )ב

  

החינוכי המבוקש מלא הישוב יעשה כל מאמץ לקבלת ילד אולם לא מתחייב לקבל את הילד במידה והמוסד 

  )ו"מיטות וכ, מספר ילדים למטפלת(מבחינת התקנים והאמצעים הקיימים בישוב 
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  הוצאת ילד

יום מראש לפני הראשון  30על הוצאת ילד מאחד ממוסדות החינוך יש להודיע לגורם מנהל בכתב לפחות 

יחויבו ההורים , ודשבאם ההודעה תתקבל לאחר הראשון בח. וההורים יחויבו בחודש שוטף, לחודש הבא

  .חודש נוסף+ בתשלום עבור החודש השוטף 

במאי תחייב את ההורים בתשלום מלא עד לסוף שנת הלימודים  30-הוצאת ילד ממוסדות החינוך לאחר ה

  ).באוגוסט 31(

ל הבאה במהלך חודש אוגוסט יחויבו בתשלום "הורים אשר יבטלו הרשמת ילדיהם למוסדות החינוך לשנה

  .ברלחודש ספטמ

  שכר לימוד

באשר העלויות מחולקות בין הילדים , המערכת הכספית במוסדות החינוך בישוב מנוהלת כמשק סגור

בתחילת שנת הלימודים גורם מנהל ומזכיר הישוב יציגו את תקציב . המתחנכים במוסדות החינוך שבישוב

וצגו כל ההוצאות הצפויות בתקציב זה י. מוסדות החינוך לשנה הקרובה לאישור ועדת חינוך וועד הנהלה

  .וחישוב שכר הלימוד לילד במוסדות השונים

אחת למספר חודשים תיערך בדיקה של ההכנסות וההוצאות למוסדות . ל זה"המשפחות יחויבו לפי שכ

  .החינוך ויבוצעו תיקונים בהתאם

, סדות החינוךיעוץ והדרכה במו, )כול הוצאות נלוות(כמו שכר מטפלות , המשפחות יחויבו בכל ההוצאות

  .מכולת וחומרים מתכלים, ארנונה, גז, מים, חשמל

במידה והילד . יחויב בתשלום עבור חודש מלא, לחודש 15ל  1ילד המצטרף למוסדות החינוך בישוב בין ה 

  .יחויב בתשלום עבור מחצית החודש, לחודש 31ל  16הצטרף בין ה 

לתקנון ועשוי להשתנות מעת לעת על פי שיקולי מפתח חיוב שכר הלימוד במוסדות החינוך מצורף כנספח 

  .ועד הנהלה

 10%ותינתן הנחה של , יגבה תשלום רגיל עבור הילד הראשון, למשפחה שבה יותר מילד אחד בפעוטון

  .עבור כל ילד נוסף

כפי שיקבעו מעת " דמי שמירה"איחור מכל סיבה שהיא בהוצאת ילד ממוסדות החינוך יגרור חיוב ההורים ב

  .דיווח מנהלת מערכת החינוך על האיחור יהווה אסמכתא לחיוב האמור. ידי גורם מנהל לעת על

הישוב רשאי מדי פעם . י הישוב בחיוב בכרטיס אשראי"י המועצה ונגבה ע"שכר הלימוד בגנים נקבע ע

  .כמו סייעת נוספת או חומרים מעבר להקצבת המועצה, לגבות תוספות עבור הוצאות הגנים

יגבה הישוב באופן אחיד מכל הורי , י הגננות"לפני שעת פתיחת הגנים ע, יחת בוקר בגניםעלות מסגרת פת

  ילדי הגנים

  פיתוח

תקציבים אלו ישמשו למטרות . פ מספר הילדים"המועצה מעבירה מדי חודש תקציבים למוסדות החינוך ע

  ).לדוגמא קניית חומרי עבודה ומשחקים(להן יועדו על פי הנחיית המועצה 

  גבייה

  .שכר הלימוד יגבה מדי חודש באמצעות חיוב בכרטיס המשפחה

ולא תגיע להסדר עם מזכיר הישוב הילד יוצא , במידה ומשפחה לא תשלם את חיוביה לישוב במועד

  .הישוב לא מתחייב לקבל את הילד חזרה למוסדות החינוך. ממוסדות החינוך עד להסדרת התשלומים
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  בריאות

יש , בכל מקרה של ספק. ילד למוסדות החינוך למעט הגנים במקרים הבאיםההורים אחראיים שלא להביא 

  :להמציא אישור רפואי למנהלת מערכת החינוך

  .שעות לאחר שירד 24עד , )38.0תינוקות מעל ( 37.5חום מעל  •

  ).שעות לאחר שפסקו 24עד (הקאות ושלשולים  •

  .דלקות עיניים •

  .ם מדבקיםאו פצעי/או מדבקים ו/פריחה וגרוד לא מזוהים ו •

  .קשיי נשימה חריפים •

  .הילד יוכל לחזור למוסדות החינוך לאחר שיבריא ויציג אישור רופא

  .לא יינתן טיפול תרופתי לילד במוסדות החינוך למעט עזרה ראשונה

, ובהעדרה המטפלות, תודיע על כך להורים מנהלת מערכת החינוך, במידה וילד נמצא חולה במשך היום

לצורך כך ההורים ישאירו בידי מנהלת מערכת החינוך . לקחתו בהקדם האפשריומחובתם של ההורים 

  .המצאות שני בני הזוג/והמטפלות כתובת וטלפון של מקום עבודת

וכן על ', תרופות וכד, על ההורים לדווח למנהלת מערכת החינוך ולמטפלות על רגישויות של הילד למזון

  .בעיות בריאות משמעותיות

  חופשות

ויתר מוסדות , בחופשות כאשר הגן אינו פועל. גנים יהיו לפי הנחיית המועצה ומשרד החינוךהחופשות ב

יחולקו לכל ילדי , שבועות לפני תחילת פתיחת קייטנה מסוימת 3. תופעל קייטנה לילדי הגן, החינוך פועלים

ביטול  .סגירת הרישום שבועיים לפני מועד פתיחת הקייטנה. הגנים טפסי רישום להרשמה לקייטנה

  .השתתפות כשבועיים ועד מועד הקייטנה יחויב בתשלום מלא

ערב יום כיפור ויום כיפור , )ימים 3(ערב ראש השנה וראש השנה : פעוטון וצהרונים יהיו סגורים ב, תינוקיה

 8(ערב פסח ראשון ופסח , )יום ששי(חנוכה , )יומיים(הושענה רבה ושמחת תורה , )יום(סוכות , )יומיים(

  .שבועות, יום העצמאות, )ימים

יום הזיכרון וערב , ערב סוכות): 12:30התינוקייה והפעוטון יפעלו עד (במועדים הבאים לא יהיו צהרונים 

  .שבועות

המערכת תפתח שלושה ימי עבודה ). כולל( 15.8במעון מתקיימת חופשה מרוכזת בסוף אוגוסט החל מ 

  ).לא כולל צהרונים(גלות לילדי המעון יום התארגנות למטפלות ויומיים הסת: 1.9לפני ה 

ימים אלו יתקיימו בימי שישי ותינתן . ימי השתלמות למטפלות 2במהלך השנה יתקיימו יתקיימו , בנוסף

  .הודעה מראש לגבי תאריך קיומם

  שעות פעילות

  :'בימי ו  :'ה-'בימים א  

  12:45ועד  7:00  16:15ועד  7:00  תינוקיה ופעוטון

  12:45ועד  7:30  13:30ועד  7:30  גנים

    7:30ועד  7:00  פתיחת בוקר בגנים

    16:15ועד  13:30  צהרון גנים

    14:30עד  14:00  צהרון ארוחת צהרים

  .שעות הפעילות בגנים הינם בהתאם להנחיות משרד החינוך והמועצה
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  קייטנות

מועדי (החינוך וכן בחופש הגדול בגני המועצה יתקיימו קייטנות בחגים בהם לא יתקיים גן על פי נהלי משרד 

  .הרישום לקייטנות ייעשה באופן מקוון בלבד באתר היישוב). הקייטנות יפורסמו טרם פתיחת הקייטנה

  .₪ 80 - ללא רישום. ₪ 70 -רישום מאוחר.  ₪ 60 -עלות יום בקייטנה •

  .₪ 70 - )לילד שאינו רשום לצהרון(עלות הצהרון ביום זה  •

  דמי ביטול קייטנה

  ללא עלות -לפני הקייטנה עד שבוע •

  מסך ההרשמה 50% - עד יום לפני •

  ללא החזר -12:00יום לפני עד שעה  •

ייתכן איחוד , באם כמות הנרשמים תהיה נמוכה, במידת הצורך. חלוקת הקבוצות תתבצע לפי מסגרת הגן

 .מסגרות גן לקבוצה אחת 2של 

  שונות

. ההורים נדרשים להימנע מויכוחים עם המטפלות. י מנהלת מערכת החינוך"יינתנו רק ע, הוראות למטפלות

  .בכל מקרה של חילוקי דעות יש לפנות למנהלת מערכת החינוך

  .גורם מנהל יפעל לזמן הורים להחליף מטפלת נעדרת במידה וכל הניסיונות למצוא מטפלת מחליפה נכשלו

נהל ראשי לתת אישור גורם מ. הכניסה למוסדות החינוך או שימוש במיתקנים לאחר שעת הסגירה אסורה

  .חריג לכך

הורים לילד שמגיע . אלא אם יש סיבה מוצדקת לאיחור, בבוקר 8:30ילדים יגיעו למעון לא יאוחר מהשעה 

  .מאוחר יותר אחראיים לארוחת הבוקר שלו

הורים רשאים לייפות אדם בוגר אחר או אח או . ילדים יגיעו או יילקחו ממוסדות החינוך על ידי ההורים בלבד

למטפלות , ובלבד שימציאו אישור בכתב למנהלת מערכת החינוך, אחות בוגרים להביא או לקחת את ילדם

  .או לגננות

על ההורים להודיע על כך , בכל מקרה שבו ישלח מבוגר שאינו תושב הישוב להוציא ילד ממוסדות החינוך

  .למטפלות ולגננות, מראש למנהלת מערכת החינוך

במקרה זה . עבור ילדים עם בעיות בריאות מיוחדות תוך הצגת אישור רפואיהבאת אוכל מהבית מותרת 

  .ראשי גורם מנהל לאשר הנחה על שכר הלימוד
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  מפתח חיוב למוסדות החינוך לגיל הרך: נספח

  .2013-2014התשלומים מתאימים לשנת הלימודים 

  )ולמספר הילדים שנרשמוהוועד יעדכן תשלומים אלה לפני כל שנת לימודים חדשה בהתאם להוצאות 

  :חיוב עבור ילדים השוהים במוסדות החינוך של הישוב לגיל הרך יערך על פי המפתח להלן

 תינוקיה ופעוטון  

  16:15ועד    7:00   -פעילות רצופה החל מ

  )חודשים בשנה 12( לחודש₪  2,550של ) ללא תלות בגיל(תשלום זהה לתינוק ופעוט 

  .ארוחת פירות וארוחת צהרים חמה לכל הילדים, ארוחת בוקר, לתינוקות התשלום כולל כל סוגי האוכל

  .התשלום אינו תלוי בנוכחות חלקית ביום

פעוט יהיו נוכחים בפעוטון פחות משבוע מלא יהיה / במידה והתינוק

  :התשלום כדלקמן

  

  

  :צהרון גנים

  16:15ועד    14:00   -פעילות רצופה החל מ

  לחודש₪  900ה של /תשלום זהה לכל ילד

  .התשלום כולל ארוחת צהרים חמה לכל הילדים

  התשלום אינו תלוי בנוכחות חלקית ביום

קבוע יהיה ה יהיו נוכחים בצהרון פחות משבוע מלא באופן /במידה וילד

  :התשלום כדלקמן

  

  .ליום₪  70 -עלות השתתפות מזדמנת בצהרון

אחוז  10%ותינתן הנחה של  1 -יגבה תשלום מלא עבור הילד ה, למשפחה שבה יותר מילד אחד בצהרון

  .עבור כל ילד נוסף

  צהרון ארוחת צהרים

  .14:30 -14:00בין השעות מתן ארוחת צהרים 

יסוכמו , במידה והדבר נעשה באופן קבוע. רצונו לקבלת ארוחת צהרים לילדובאחריות ההורה להודיע על 

בבוקר  9:00על ההורה להודיע עד שעה , במידה והדבר נעשה באופן מזדמן. הימים עם מנהלת המערכת

  .למנהלת

  . תיחשב כיום מלא בצהרון, 14:30אי לקיחת הילד לאחר השעה 

בארוחת הצהרים למשפחות עם יותר מילד אחד המשתמשים לא תינתן הנחה . (₪ 30 - עלות ארוחת צהרים

  ).רק בשירות ארוחת הצהרים

  

  

 פעוט 

 100%  שבוע מלא 

 75% ימים  3

 50% ימים  2

 25% יום 

 100% שבוע מלא 

 75% ימים  3

 50% ימים  2

 25% יום 


