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התחייבות הדדית בין עמותת אדם ,הגננים וההורים
שנה"ל תש"פ
אנו מעלים בכתב את ההתחייבות ההדדית שבין העמותה ,הצוות החינוכי וההורים ,לכולנו עניין משותף
בפעילות תקינה של הגנים וטיפוח הילדים.
א .התחייבות העמותה
 .1העמותה והצוות החינוכי מפעילים את הגנים ואחראיים כלפי הרשויות.
 .2שנה"ל תש"פ תחל ביום ראשון 1.9.19
 .3בעמותה  5גנים .גן צעיר לגילאי  ,3-4.6שני גנים בוגרים לגילאים 4-6
שני גנים משותפים ,אנתרופוסופיים-עירוניים לגילאי 3.6-6
 .4הגנים פועלים שישה ימים בשבוע.
גני המליץ וחנינא :בימים א'-ה' בין השעות  7:30-13:20וביום ו' עד 12:00
גן גלבר אברהם שרון :בימים א'-ה' בין  7:30-14:00וביום ו' עד 12:45
 .5קבלת ילדים חדשים :תינתן עדיפות לילדים ממשפחות הקהילה ולילדים המגיעים לשנתיים ויותר.
 .6הימים הראשונים של שנה"ל יהיו מקוצרים )בהתאם להחלטת צוות הגן( ,כדי להקל על התאקלמות
הילדים.
 .7הגנים יצאו לחופשות הנהוגות במשרד החינוך .במידה שייקבעו ע"י העמותה ימי גשר )בתיאום עם
ההורים( ,הם יוחזרו במועד אחר במהלך השנה .פרטים מדויקים יינתנו בלוח החופשות בתחילת
השנה .ביום המרתון ,נפעל עפ"י ההנחיות של עיריית ירושלים.
 .8במהלך השנה מתקיימים שני ימי פעילות קהילתית המשותפים לכל גני העמותה ,על כך תבוא
הודעה מוקדמת.
 .9קייטנות :בשבוע הראשון של חופשת הפסח ובמשך שלושת השבועות הראשונים של חופשת הקיץ,
מתקיימות קייטנות בגנים ,במידה ותהיה הרשמה מספקת )לפחות  6נרשמים( .התשלום לקייטנות
יקבע בסמוך לקיומן.
 .10צהרון :הצהרון יפעל בימים א'-ה' .בגני המליץ וחנינא בין השעות  ,13:20-16:00בגנים גלבר
ואברהם שרון בין השעות  .14:00-16:00הצהרון יתקיים במידה ויהיו מינימום  6נרשמים והוא יחל
כשבועיים לאחר תחילת השנה) .על תאריך מדויק נעדכן לקראת תחילת שנה"ל( .הצטרפות
הילדים החדשים לצהרון תהייה בהתאם להתאקלמותם בגן ובתאום עם צוות הגן.
הצהרון לא יתקיים במועדים אלה :בערב מסיבת החנוכה ,ביום שלפני חגיגת פורים בגן )הכנת הגן
למסיבה( וביום מסיבת הסיום .בפורים הגן יפעל בין  8:00-12:00ובערב יום הזיכרון לחללי צה"ל
הגן יפעל עד השעה ) 12:00ללא צהרון(.
הרישום לצהרון יתקיים בתחילת השנה .המעוניינים להירשם לצהרון ,ימלאו טופס בקשה ובו יציינו
מס' ימים קבועים מראש ולמהלך כל השנה )מצהרון אחד ועד חמישה בשבוע( .הנוכחות בצהרון
היא לימים שנקבעו מראש ולא ניתן להמירם בימים אחרים .הצטרפות ילד לצהרון במהלך השנה
תלויה במס' הילדים ובצוות הצהרון ואין התחייבות לקבלו .שינויים בצהרון יתקבלו במקרים חריגים
בלבד ובתיאום עם צוות הגן והמשרד .זיכויים כספיים יינתנו במועד הגבייה הבא -לא יינתנו זיכויים
רטרואקטיביים.

ב .התחייבות המחנכים
 .1צוות הגן שואף לסביבה הרמונית ,נעימה ,בטוחה וקשובה ,שתאפשר לילד להיות פנוי למשחק,
התנסות והתפתחות
 .2צוות הגננות נפגשות לישיבה שבועית ,שעוסקת בנושאים חינוכיים ואחרים.
 .3הגננות עובדות חמישה ימים בשבוע ,כאשר לכל גננת יש יום חופשי בשבוע .ביום זה תעבוד
במקומה גננת מחליפה קבועה.
 .4אסיפת הורים תתקיים במהלך השנה ,בהתאם לצרכי הגן.
 .5במהלך השנה תתקיימנה פגישות אישיות בין הורי הילד לבין הגננות.
 .6ביקור בית בביתם של הילדים ,יערך במידה וצוות הגן ימצא לנכון.
 .7הגנים מקבלים ליווי של פסיכולוג .העסקתו ,בשילוב של העמותה והשרות הפסיכולגי
 .8מעבר הילדים בין הגנים )בעיקר מגן צעיר לגן בוגר( ,אינו אוטומטי והוא נתון לשיקול דעתם של צוות
הגן והעמותה .כמו כן ,המעבר לבית ספר אדם אינו ישיר וההחלטה על כך נתונה להנהלת בית הספר.
ג .התחייבות ההורים
 .1הורים המצטרפים לגני העמותה ,מביעים בכך את בחירתם בחינוך וולדורף עבור ילדיהם ואת רצונם
בעבודה משותפת עם צוות הגן .עבודה משותפת בין ההורים לצוות הגן תומכת בהתפתחותו
וצמיחתו של הילד.
 .2ההורים נותנים את הסכמתם להעברת מידע רלוונטי בין הגננות בגנים ,מידע שיתמוך בהתפתחותו
של הילד.
 .3ההורים מתבקשים לעדכן את צוות הגן בשינויים משמעותיים שחלים בחייו של הילד והמשפחה
העשויים להשפיע על תפקודו בגן.
 .4במידה ויש ילד עם קשיים מיוחדים ויסתבר שמסגרת הגן אינה יכולה לענות על צרכיו ,רשאים
הגננים בתאום עם צוות הליווי ,מפקחת הגן והפסיכולוג/ית ,לבחון מחדש את שהותו בגן ולהמליץ על
הפניה למסגרת אחרת.
 .5ההורים יגיעו לאספות ההורים שיתקיימו בגן.
 .6ילד חולה במחלת חום או מחלות מדבקות -יישאר בבית עד להחלמתו המלאה .ההורים מתבקשים
לדווח על כך לצוות הגן.
 .7לצורך קיום הגן ברוח האנתרופוסופית ,מבקשת העמותה לקבל תרומה חודשית מההורים .התרומה
מיועדת למימון עלויות נוספות שאינן מתוקצבות ע"י משרד החינוך והן ייחודיות לחינוך
האנתרופוסופי ומאפשרות לקיימו .כמו :ציוד ייחודי ,אוריתמיה ,פעילות קהילתית ועוד.
 .8התשלומים עבור המזון וכן עבור שירותים נוספים עפ"י בחירה )צהרון ,קייטנות( והתרומה ,ייגבו
באמצעות הוראת קבע לבנק ,ב 2-לכל חודש ב 11-תשלומים חודשיים שווים ,החל מחודש
ספטמבר  2019ועד חודש יולי ) 2020כולל( .התשלומים צמודים לעליית המדד ומשתנים בהתאם.
 .9עלות הצהרון עבור  5ימים בשבוע :בגני המליץ וחנינא  ₪ 880לחודש בגן גלבר ואברהם שרון
 ₪ 740לחודש
 .10התשלום לקייטנת פסח ,ייגבה בחודש אפריל או מאי בנפרד .התשלום לקייטנת הקיץ )יולי( ייגבה
בחודש אוגוסט בנפרד .במידה ותתקיים קייטנת פסח ,ילדים הנמצאים בצהרון קבוע במהלך השנה,
לא יחויבו בתשלום נוסף עבור הצהרון בקייטנה .במידה ותתקיים קייטנה בקיץ ,כן תחויבו עבור
הצהרון בקייטנה.
 .11משפחות המבקשות לקבל מלגה ,יגישו את בקשתם עד סוף ספטמבר  . 2019טופס בקשה למלגה,
ניתן לקבל במשרד העמותה.
 .12הורים לילדים ,שזו שנתם הראשונה בגנים ,יתרמו דמי הקמה בסך  ,₪ 150דמי ההקמה לא יוחזרו
למי שביטל הרשמתו לאחר ה1.5.19 -
 .13הורים שיבקשו לבטל את ההרשמה לאחר שסיימו את תהליך הרישום ,שכולל חתימה על הוראת
קבע וחוזר תשלומים ,יחויבו בתשלום של חודש אחד
 .14במידה וילד עוזב את הגן לאחר ה 31-במרץ של שנת הלימודים הנוכחית – ייגבה התשלום השנתי
במלואו .אם יעזוב הילד לפני מועד זה ישלמו ההורים עבור חודש לימודים נוסף.
הורים יקרים  ,אנא חתמו על החוזר המצ"ב ושלחו בדוא"ל למשרד
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חוזר להורי גן גלבר /אברהם שרון

לכבוד הורי התלמיד _____________,

בהתאם לחוזר מנכ"ל של משרד החינוך אנו מפרטים בפניכם את התשלומים שנקבעו על ידי ועדת
החינוך של הכנסת לקראת שנת הלימודים הבאה:

תשלומי הורים לשנת הלימודים תש"פ*:
בהתאם לחוזר תשלומי הורים שמפרסם משרד החינוך ייגבו בגן התשלומים הבאים:
ביטוח )חובה(₪ 49 :
סל תרבות ,מסיבות וטיולים₪ 217 :
תל"ן )חוג יצירה(.₪ 597 :
רכישת שירותים מרצון )ציוד מיוחד(.₪ 125 :
תוספת אנתרופוסופית עבור סייעת נוספת ,ציוד וחומרים וימי קהילה) ₪ 3,000 :מאושר ע"י משרד
החינוך(
סה"כ  ₪ 3988לשנה )ניתן לחלק ל 11 -תשלומים לפי  ₪ 360לחודש החל מספטמבר .(2019

בברכה ,גננת הגן
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הריני מאשר בזאת:
בשנת הלימודים תשע"ט צפוי/ה בני/ביתי ללמוד בגן השמש ,שברחוב גלבר  / 20אברהם שרון
אבקש לרכוש מהעמותה מזון טרי ומזין המבושל בגן ,ואשר יסופק לבני/בתי במשך  6ימים בשבוע:
ארוחת בוקר וצהרים בימים א'-ה' וארוחת בוקר ביום ו' בתמורה לסכום חודשי ע"ס  ₪ 670בחודש.

ידוע לי שהסכומים יגבו ב 11 -תשלומים ,החל מחודש ספטמבר .2019
ידוע לי כי אין התניה בין רכישת הארוחות ובין הרישום לגן.

_____________

_______________

_______________

שם התלמיד

שם ההורה  +חתימה

תאריך

