
 
 
 
 
 

 

 

 ב תשפ"   –נוהלי מעון בית מוריה  

 מועדי פעילות המעון

 א. ימי ושעות הפעילות של המעון נקבעים ע"י משרד התמ"ת.

ב. הממשלה רשאית לפי שיקול דעתה ומכל סיבה שהיא, לשנות במהלך שנת הלימודים את ימי ו/או שעות 
 ו/או דרישה מבית מוריה בשל כך. הפעילות במעון וזאת מבלי שלהורים תהיה כל טענה 

 ג. ימי ושעות הפעילות לרבות לוח החופשה, יפורסמו ע"י משרד התמ"ת ויוצגו על גבי לוח המודעות שבמעון. 

תפעל בית מוריה עפ"י הנחיות   –ד. בכל מקרה בו ייסגר המעון עפ"י צו, הוראה, או הנחיה של גורם מוסמך 
 ו/או תביעה ו/או דרישה מבית מוריה בשל כך.  משרד התמ"ת  ולהורים לא תהיה כל טענה

 
 . שיבוץ הילדים בכיתות2

א. שיבוץ הילדים בכיתות יעשה בהתאם לגילם ובהתאם להתפתחותם לפי שיקול דעת הגורמים האחראים 
 במעון ובהתייעצות עם גורמים מקצועיים ובהתאם להנחיות משרד התמ"ת.

ב. ההורים יודעים ומסכמים לכך שכל הקביעות החינוכיות הנוגעות לפעילות המעון הינן בסמכותה המוחלטת 
, כמו"כ בית מוריה רשאית לערוך, במהלך שנת הלימודים, שינויים בהרכב הכיתות ע"י איחוד של בית מוריה

 ו/או פיצול כיתות בהתאם למספר הילדים במעון, גילם ושיקולים נוספים. 

 . שכר לימוד 3

ומשרד הרווחה, בהתאם לגיל הילד ביום   הינו מדורג ונקבע ע"י משרד התמ"ת  1א. שכר הלימוד במעון
גם אם שובץ בפועל בכיתת גיל אחרת,  –1.6.2020 -. כתינוק  ייחשב לאורך כל השנה, מי שנולד מה 1.9.2021

 טבלת שכר הלימוד המדורג  מתעדכנת לפרקים ומתפרסמת בצו החתום ע"י משרד התמ"ת. 

חודשים, בעוד שהתשלום הנגבה מההורים   12ל   משרד התמ"ת מפרסם את שכר הלימוד במעונות לפי חלוקה
 חודשים.  11על ידי בית מוריה מחושב על פי חלוקה ל 

 ב. קביעת הדרגות נעשית ע"י משרד התמ"ת ומשרד הרווחה בהתאם לקריטריונים הנקבעים על ידם מעת לעת. 

רד התמ"ת  ג. הורים מתחייבים  למלא ולשלוח למשרד התמ"ת את ערכת הרישום המתפרסמת באתר מש
כתנאי לקליטת הילד במעון, וזאת גם אם הם מוותרים על בחינת זכאותם לקבלת תמיכה בשכר הלימוד 

ממשרד התמ"ת. ההורים מצהירים כי ידוע להם שלבית מוריה אין סמכות לקבוע דרגת זכאות לתשלום שכר 
 דרגה כאמור. לימוד והם לא יבואו בכל טענה ו/או דרישה לבית מוריה עקב קבלת או אי קבלת 

ד. ההורים ימלאו טופס "הבאת והחזרת ילד למעון", )מצ"ב( בו יציינו את שמות המבוגרים הרשאים להוציא  
 את הילד מהמעון.

₪ שייגבה באחד  55פעמי, בסך של -ה. בנוסף לתשלום שכר לימוד, מתחייבים ההורים לשלם תשלום חד
לביטוח תאונות אישיות שערכה בית מוריה לילדי  החודשים הראשונים עם שכר הלימוד, סכום  זה מיועד 

המעונות, פרטי הביטוח הנדרש  והעלות המותרת לגבייה לצורך מתן השירותים יקבעו ע"י משרד התמ"ת,  
במידה ועלות הביטוח שנקבעה ע"י   –בסמוך למועד אישור ועדת החינוך של הכנסת ביחס לתשלומי הורים 

יגבה או יוחזר ההפרש מההורים בהתאם. סכום זה לא יוחזר בכל  החינוך תעלה או תופחת מהסכום הנ"ל,
 מקרה.

₪. דמי הרישום יוחזרו להורים במידה והילד לא   133ו. במעמד ההרשמה, על ההורים לשלם דמי רישום בסך 
יתקבל למעון, ולא יוחזרו להורים במידה והרישום יבוטל ע"י ההורים, לרבות במקרה של ביטול רישום על ידי  

 רד בשל רישום כפול למעון.המש

 
חודשים.   X 12₪   1880שכר הלימוד בכלל המעונות למעט מעון אריאל, שם שכר הלימוד אחיד ויעמוד על   1

 במהלך



 
 
 
 
 

 

 

 . גבייה ותשלומים 4

באמצעות הוראת קבע, או   2022ועד אוגוסט   2021א. שכר הלימוד הוא שנתי וישולם החל מחודש ספטמבר 
כרטיס אשראי, ויגבה בראשון בכל חודש, ההורים מתחייבים בזאת שלא לבטל את אמצעי התשלום עד 

 לתשלום מלוא שכר הלימוד. 

 ב. עד לקבלת דרגת הזכאות ממשרד הכלכלה, הרווחה או לפי העניין, ישלמו ההורים את שכר הלימוד המלא.

התחשבנות רטרואקטיבית מיום קביעת דרגת הזכאות, וההורים יזוכו  ג. לאחר קבלת דרגת הזכאות תיערך 
 מתשלומי החודשים הבאים. 

יחוייב בתשלום שכר הלימוד עבור  –לחודש  15-ועד ה  1-ד. ילד המתקבל למעון, במהלך שנת הלימודים, בין ה
 אותו החודש בהתאם לדרגת הזכאות.

יחוייב בחודש הכניסה  –לחודש ועד לסוף החודש  16-ה. ילד המתקבל למעון במהלך שנת הלימודים, בין ה
 בתשלום של חצי חודש לפי התעריף המלא, ללא דרגה. 

 . פיגור בתשלומים5

א. בכל מקרה של פיגורים בתשלום או עמלות שישולמו על ידינו עקב החזרה בנקאית, יושתו על החייב עם  
 כתב ההתחייבות ועפ"י היתר עסקה.היתר עיסקא, וזאת מבלי לגרוע מיתר סעדיה בית מוריה עפ"י 

ב. נוסף לאמור לעיל, יחויבו ההורים בתשלום כל הוצאות בית מוריה שיוצאו בקשר עם ביטול הוראת הקבע  
₪ ובגין  30ו/או אי כיבוד המחאה על ידי הבנק, לפי העניין, כולל שכ"ט עו"ד, בכל מקרה לא יפחת החיוב מסך 

 ₪. 60ביטול חוזר מסך 

יתו של תשלום כלשהוא המגיע לבית מוריה כרוכה בנקיטת הליכים משפטיים יחוייבו ההורים גם ג. הייתה גבי
 בתשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד, כפי שייפסקו. 

ד. בית מוריה תהא רשאית להפסיק את ביקורו של ילד במעון בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהוא וזאת 
יה של בית מוריה לקבלת החוב שבפיגור עפ"י כל דין ו/או לאחר מתן התראה מראש ומבלי לפגוע בזכויות

 הסכם.

 ( הינו עפ"י היתר עסקה. 5ה. כל האמור לעיל )בסעיף 

 . החזר שכ"ל בתקופת היעדרות 6

א. למען הסר ספק, יובהר, כי השכר האמור לעיל, ישולם במלואו למפעיל  גם במקרה של היעדרות הילד מכל 
ימים  15חלה או חופשה, במקרים חריגים, של היעדרות ממושכת )העולה על סיבה שהיא, לרבות במקרים של מ

 רצופים( תהיה רשאית הנהלת בית מוריה להפחית בשכר הלימוד על פי שיקול דעתה. 

ישולם מלוא שכר הלימוד החודשי לפי   –יום(  15ב. בכל מקרה אחר של היעדרות )או מחלה לתקופה הקצרה מ 
      דרגת הזכאות.

 תשלום במקרה של עזיבת ילד במהלך שנת הלימודים . 7

לחודש שלפני ביצוע העזיבה ניתנה הודעה   10-א. על עזיבת ילד יש להודיע בכתב למנהלת המעון לא יאוחר מה
 כאמור, יחויבו ההורים בתשלום עבור החודש השוטף בו ניתנה ההודעה. 

רים בתשלום עבור החודש השוטף במהלכו ניתנה  לחודש יחוייבו ההו  10 -ב. ניתנה הודעת עזיבה בכתב לאחר ה
 ההודעה ועבור חודש נוסף, במהלכו רשאי הילד לבקר במעון. 

לא יוחזר וייגבה במידה ולא נגבה, החלק היחסי הנגבה עבור חודש   –ג. בכל מקרה של עזיבת ילד במהלך השנה 
 אוגוסט.

 . בריאות הילד 8

 רשים בטופס "הצהרה ומידע על בריאות הילד" המצורף כנספח ד'.א. יש למלא בהקפדה את כל הנתונים הנד       



 
 
 
 
 

 

 

ב. ההורים מתחייבים לעדכן וליידע את צוות המעון בכתב אודות כל שינוי שחל ביחס לדיווח שמסרו בנספח ד',  
האחריות לשמירת בריאותו של הילד וכל הטיפול הרפואי בו, לרבות ביטוח בריאות, חיסונים, מעקב  

 ל שיניים ו/או טיפול נפשי מוטלת על ההורים בלבד ועל חשבונם. התפתחותי וטיפו

ג. בכל מקרה שיתברר כי לא מולאו בטופס ההצהרה והמידע על בריאות הילד כל הפרטים הנדרשים ו/או 
נמסרו פרטים לא נכונים ו/או לא שלמים ו/או לא מדוייקים,  תהא בית מוריה רשאית להפסיק מיידית את  

עון, והכל  מבלי לגרוע מיתר סעדיה עפ"י כתב ההתחייבות ועפ"י כל דין ו/או הוראות ביקורו של הילד במ
 הסכם זה.

 . הטיפול בילד החולה 9

א. אין להביא ילד חולה למעון, בכל מקרה של חשש למחלה, לרבות: דלקת עיניים, פצעים בפה, שלשולים 
 ילד בביתו לשם קבלת טיול רפואי נאות.מעלות צלזיוס יישאר ה 38והקאות וכיו"ב, או במקרה של חום מעל 

 ב. ילד שחלה בזמן שהותו במעון, ייקראו ההורים לאוספו והם מתחייבים לעשות כן בדחיפות וללא כל עיכוב. 

 ג. החזרת הילד למעון לאחר מחלה תהיה בצירוף אישור רופא, בכתב, כי הילד בריא. 

  -הנחיות משרד הבריאות, המפורט באתר המשרד   ד. בהתאם לנוהל טיפול ומתן תרופות במעונות היום עפ"י
 לא יינתנו תרופות לילדים על ידי צוות המעון. 

ה. כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד חולה במעון, אם יינתן, לרבות פינוי באמבולנס, יחולו על 
 בית מוריה.ההורים, ההורים ישלמו את כל ההוצאות האמורות מיד עם דרישתה הראשונה של 

 . שעות סגירת המעון 10

א. ההורים מתחייבים להוציא את ילדם מהמעון לא יאוחר משעת סגירת המעון כפי שיפורסם ע"י משרד 
 התמ"ת ובית מוריה. 

ב. איחור בהגעת ההורה בסוף היום יחייב שמירה על הילד עד הגעת ההורים, על חשבונם של ההורים, עבור כל  
ישלמו ההורים לבית מוריה סך המהווה את עלות המעביד לשעת עבודה נוספת אצל  שעת איחור או חלק ממנה,

 המפעיל. 

ג. בכל מקרה של איחור של למעלה משעה בהוצאת הילד מהמעון, ובמידה ולא אותרו הורי הילד או מבוגרים 
עובדת  אחרים המורשים לקחת את הילד מהמעון, בית מוריה מחוייב לפנות עפ"י חוק לתחנת המשטרה ו/או

 סוציאלית ולפעול על פי הנחייתם.

ד. לבקשת ההורים בית מוריה רשאי אך לא חייב להאריך את שעות הפעילות במעון מעבר לשעות סיום 
שנקבעה ע"י משרד התמ"ת,  הארכת הפעילות מותנית במספר ילדים מינימאלי, כפי שייקבע ובחתימת  

 בית מוריה. ההורים על התחייבות לתשלום נוסף כפי שייקבע ע"י

ה. בית מוריה רשאי לשנות במהלך שנת הלימודים את גובה התשלום הנוסף בשל התייקרות העלויות הכרוכות  
 במתן השירות.

 . אבטחה 11

אבטחת המעונות נעשית בהתאם לדרישות משרד התמ"ת, נכון להיום, דרישות אלו אינן כוללות העסקת  
במעון, ייעשה הדבר ע"י ההורים, באחריותם ובמימונם,  שומר, אם וככל שתדרש בית מוריה להעסיק שומר

 ההורים מתחייבים למלא חובתם באבטחת המעונות בהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים מטעם המדינה. 

 

 . ועד הורים 12

 א. בכל מעון ובכל כיתה ייבחר "ועד" ע"י ההורים. 

לקבל החלטות שיש בהם משום פגיעה בנוהלי  ב. החלטות ועד ההורים הינן רלוונטיות. הועד לא יהיה רשאי  
 המעון ובעבודתו השוטפת. 



 
 
 
 
 

 

 

 ג. בית מוריה אחראית לכל החלטה שתתקבל במסגרת זו. 
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א. בית מוריה עורך ביטוח תאונות אישיות לילדי המעונות, המכסה אותם בשעות שהותם במעון כולל זמן 
סוי נזקי גוף העלולים להיגרם לילד עקב שהותו ו/או הגעה למעון וחזרה הביתה וכן ביטוח צד שלישי לכי

 פעילות במעון. 

ב. הנחת ציוד ו/או רכוש, לרבות עגלות ילדים בשטח המעון, אם תעשה, הינה באחריותם המלאה והבלעדית של  
 ההורים.  

ההורים משחררים את בית מוריה מכל אחריות לאובדן ו/או לנזק שייגרם לציוד כאמור, אלא אם יוכח 
אובדן או הנזק ייגרם כתוצאה מרשלנות של עובדות בית מוריה, בנוסף מתחייבים ההורים לדאוג לסימון שה

 מזהה של כל הציוד עמו מגיע הילד למעון וכן לנעילה של עגלת הילדים. 

 . חוגים 14

₪   400במעון מופעל חוג בכל כיתה, החוג נקבע בתיאום אם המדריכה החינוכית, תשלום שנתי לחוג עומד על 
חוגים תהיה גביה  ₪2 לחודש. במעון בו מתקיימים  40וייגבה בעשרה תשלומים בנוסף לתשלומי שכר הלימוד 

 ₪ לחודש.  70של 

 . שעת הארכה 15

       .         12:45עד  7:00, בימי ו' בין השעות  16:00עד   7:00ה, בין השעות   –המעון פועל בימים א 
₪ לחודש, זאת   230בתוספת תשלום של  17:00הלימודים עד השעה  ישנה אפשרות להארכת יום  

במידה ויהיה רישום של מינימום ילדים לשעת הארכה, יתכן שיפתח באיחוד קבוצות, הרישום  
 להארכת שעת הלימודים הוא לשבוע מלא בלבד, ויש לציין זאת בזמן הרישום. )כל הקודם זוכה( 

 . הולכת ילד למעון16

 ן ו/או ממנו, תעשה ע"י ההורים ובאחריותם המלאה. א. הולכת ילד למעו

 ב. הסעת ילד למעון או ממנו, באמצעות חברת הסעות אם תעשה, באחריותם המלאה והבלעדית של ההורים. 

ג. יש לציין בטופס "הולכת ילדים למעון" המצ"ב כנספח ד' לבקשה זו את שמות המבוגרים לרבות מספר ת.ז.  
 וציא את הילד מהמעון.וציון קרבה לילד הרשאים לה

 . כללי 17

מעונות בית מוריה תורניים לאומיים המחנכים לאהבת תורת ישראל וארץ ישראל. יש להגיע בלבוש צנוע  
 והולם את המסגרת.

 * האוכל במעונות הינו בהשגחת מהדרין ובפיקוחו של הרב שמעון כהן שליט"א. 

 ישראל סבא ובהתאם להלכה היהודית.* התוכנית החינוכית והטכסים במעון יהיו בהתאם למורת 

 . מקום שיפוט 18

מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור והנוגע במישרין ו/או בעקיפים לאמור בערכת הרישום ו/או בכתב  
ההתחייבות ו/או ליחסים שבין ההורים ובין בית מוריה יהיה בבית הדין לעניינו ממונות שע"י המועצה הדתית 

          בבאר שבע.

  

 


