
   
 

     

 
 הסכם

 
 

 שנת ____________.   ___________ שנערך ונחתם ביום ____________ חודש

 

 בין    
 

 580085538ר. מס'  קהילת מגן אברהם ע.  
 עומר )להלן: "מגן אברהם"(  20רח' מרגנית   

 
 מצד אחד;         

 
 

 לבין    
 

 ______________ ______________________ ת.ז.  .1

 ______________________ת.ז. ______________   .2

 

 שניהם ביחד וכל אחד מהם בנפרד
 

 מרח' : _____________________ טל' בבית: ______________ 

 : _______________  טל' עבודה: ____________ 1הורה  טל' נייד 

 ____________: _______________  טל' עבודה: 2הורה טל' נייד  

 דוא"ל ______________________________________________           

 
 )להלן: "ההורים"(        

 
 מצד שני;         

 
בעומר במסגרת השעות האמורות בהסכם    י הקהילהומגן אברהם נותן שירותים במבנ            הואיל:

זה, שמטרתה בין היתר, לתת סיוע בהכנת שיעורי בית, לאחר שעות הלימודים, עריכת 

 חוגים ופעילויות יצירה בתחומים שונים )להלן: "השירותים" ו/או "הפעילות"(; 

 

_____________   והואיל: בנם/בתם    את  לקבל  בבקשה  אברהם  למגן  פנו  ת.ז. _וההורים   _ 

______________ יליד/ת ____/_____/___ )להלן: "הילד"( לפעילות בשנת הלימודים 

)להלן "שנת    29/06/2024  תאריךומסתיימת ב    01/09/2023יך  רבתא המתחילה    דפ"תש

 הלימודים"(; 

 
 

 ומגן אברהם הסכים לקבל את הילד בשנת הלימודים בכפוף לאמור בהסכם זה להלן; והואיל: 

 
 

  
 
 
 
 



 
 

 לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן: 
 
 :דין המבוא והנספחים .1
 

 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד מן ההסכם.

 
 מהות ההתקשרות: .2
 

מגן אברהם מאשר בזה את קבלת הילד לפעילות וייתנו לו השירותים האמורים בהסכם זה בשנת  
 הלימודים. 

 
 ההורים: הצהרות  .3
 

 ההורים מצהירים, מאשרים ומתחייבים בזה כי: 3.1

הם בדקו ובחנו היטב את הפעילות והשירותים, את המטרות החינוכיות ואת ההסדרים הנהוגים   3.1.1

יתקבל  הילד  כי  ומסכימים  מבקשים  והם  שימוש,  יעשה  בהם  המתקנים  לרבות  במסגרתם, 

 לפעילות עפ"י המטרות וההסדרים כאמור: 

ידיעתם  בריא,    םילד 3.1.2 וולמיטב  ואינו זקוק  או  /אינו סובל מכל מחלה  לסיוע או  מגבלה רפואית 

כמפורט בתצהיר על מצב  והכול  מכל סוג שהוא    , לרבות נטילת תרופות,טיפול חריג כלשהו

 בריאות הילד המצורף להסכם כנספח א';

במהלך לימודיו/שהותו של הילד בבתי ספר/בגני ילדים קודם לחתימת הסכם זה לא התעוררו  3.1.3

בהן כדי להשפיע חשיבות כי יובאו לידיעת מגן אברהם או אשר יש  כל בעיות חריגות אשר יש  

 על החלטת מגן אברהם לקבלו לפעילות; 

על   שנבדקתWHATSAPP אפליקציית  , כתובת מייל פעילים ולהם  נייד  מספר טלפוןהם מסרו   3.1.4

 ידם באופן תדיר שתשמש כצינור התקשורת לקבלת הודעות מהנהלת היול"א אליהם.  

ומוקדם    3.1נכונות הצהרות ההורים כאמור בסעיף   3.2 יסודי  ומהווה תנאי  לעיל, הינה  מהותית 

 לקבלת הילד למסגרת היול"א. 

 

 היול"א: פעילות        .4

א  4.1 בימים  ביהה' בשבוע  -'הפעילות תתקיים   סיום  יהיו ה.  16:30ועד השעה    ס''בהתאם לשעת  חופשות 

 עם תחילת שנת הלימודים. יחולקבהתאם לנספח חופשות ש

במשך יום הלימודים, בשעות הצהרים, תינתן לילד ארוחת צהרים חמה משרות קייטרינג לפי שיקול דעתו  4.2

יאכל את האוכל המסופק ע"י שרותי   במידה וההורים מעוניינים כי הילד לא המוחלט של מגן אברהם.   

הקייטרינג, בשל סיבה רפואית )אלרגיה/צרכים מיוחדים וכיו"ב( מתבקשים ההורים להודיע על כך בכתב  

לשלוח עם ילדם אוכל אותו הוא  כמוכן  ו  (admin@magenav.org)הודעה תשלח לדוא"ל :למגן אברהם,  

לאוכל, הרי שהאחריות לכך הינה על ההורים   יוכל לאכול. אם לילד מסוים יש צרכים מיוחדים בנוגע 

 בלבד ומגן אברהם לא תתחייב לכך שבאוכל לא ייכללו רכיבים כאלו ו/או אחרים.

, או בימי שביתה של בתי הספר תתקיים וחג   ערבי חג,  למעט ימי שישי  ,ת הספרימי חופשות בחלק מיב 4.3

  ביום הראשון לשביתה. בתחילת שנה ישלח לוח חופשות עדכני.  16:15עד    7:45הפעילות בין השעות:  

  ש"ח לכל יום שביתה.  40יום השני לשביתה ישלם ההורה החל מה. ללא תוספת תשלוםפעילות 

תתקיים רק כאשר מדובר בשביתות הכוללות יום שלם של  פעילות   פעילות יול"א בימי שביתה  4.3.1

 ולא בשביתות חלקיות במהלך היום. 

במועד 4.3.2 תינתן  הספר   בבתי  השביתה  התראת  כאשר  רק  תתקיים  שביתה  בימי  יול"א  פעילות   .

לפעילות  המותאם  מדריכים  מספר  עם  מועד,  מבעוד  לכך  להיערך  היול"א  לצוות  המאפשר 

 הילדים. 

 ילות תכלול חוגים ופעילויות העשרה וחברה. הפע 4.4



, לכל  16:30בימי פעילות רגילים יעשה האיסוף בשעה    .איסוף הילדים  מהיול"א יעשה בזמנים הקבועים 4.5

ההורים , לכל המאוחר.  16:15  האיסוף יעשה  בשעה  07:45בימי פעילות ארוכים שיתחילו בשעה  המאוחר.  

איחור מראש. הורים אשר אינם עומדים בזמני איסוף הילדים לא כל  מתחייבים לעמוד בזמנים ולהודיע על  

 יוכלו לקבל את שירותי היול"א בקהילת מגן אברהם. 

 השתתפות הילד בפעילויות: 5

וכי אין כל מגבלה  5.1 ומוכרות להם הפעילויות השונות במגן אברהם  ידועות  ההורים מצהירים כי 

מלהשתתף בפעילויות אלו,  כמפורט בהצהרותיהם  מכל סוג שהוא, העלולה להגביל את הילד  

  – במידה ויש מניעה ו/או מגבלה רפואית לגבי השתתפותו של הילד בפעילות כלשהי  בנספח א'.

 מצהירים ההורים כי הדבר צויין על ידם במפורש בנספח א' המצ"ב.

אחרת,   מובהר בזה כי אי השתתפותו של הילד בפעילות בשל התנגדות ההורים ו/או מכל סיבה 5.2

 לא תקנה להורים זכות לפעילות חלופית ו/או להחזר כספי כלשהו ממגן אברהם. 

ום תמונות ו/או קטעי לפרס םאת הסכמת  נותנים ההורים מצהירים שבחתימתם על הסכם זה הם 5.3

באתר האינטרנט ו/או בכל מדיה פרסומית/שיווקית של מגן אברהם. ידוע   םתיב/םוידאו של בנ

כי תמונות ו/או קטעי וידאו שיפורסמו כאמור לעיל יהיו חשופים לכל משתמשי האינטרנט,    הםל

וכי מגן אברהם ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות כלשהי לכל תוצאה עקב שימוש של צדדים 

בקבלת תמורה    ם לעיל לא מזכה אות  םי וידאו, וכן שהסכמתנות ו/או קטעשלישיים כלשהם בתמו

 כלשהי, כספית או אחרת, ממגן אברהם. 

הוצאת ילד ממסגרת הפעילות בשעות הפעילות תעשה ע"י ההורים ועל חשבונם, מבלי שההורים       .  5.4

   יהיו זכאים לפיצוי או החזר כלשהו בגין כך ורק לאחר המצאת אישור בכתב מההורים על כך.  

אותו,      .  5.5 לאסוף  אברהם  מגן  אמור  ממנו  הספר  מבית  או  מהפעילות  ילד  היעדרות  של  במקרה 

, מנהלת חינוכיתמתחייבים ההורים להודיע על כך מראש בשעות הבוקר   או   לרכזת החטיבה 

 . 12:00מהשעה  אוחר יולא  08-6460424טלפון : הם  במשרד מגן אבר

אחריות איסוף הילד והבאתו    ,השתתפות ילד בתגבור בית ספרי או בתוכנית אופק חדשבמקרה של       .  5.6

חלה על הוריו ואין מגן אברהם אחראי לאיסוף הילד בהסעה. כמו כן, ההורה מתחייב להודיע 

זמני הפעילות של הילד  היעדרות,כל  על  למגן אברהם  מראש   או שינוי  הנגרמת בשל   איחור, 

 פעילות אופק חדש.

. ההורים מצהירים כי הם יחנו את  קחואיסוף הילדים ממגן אברהם יעשה בצורה מסודרת ועל פי          5.7

כן, חל איסור מוחלט   רכבם כחוק ובצורה אשר לא תהווה סכנה לילדי היול"א בשעת איסופם. כמו

.  , או במקום החוסם את הגישה לחניות אלוחנות את הרכב בחניות פרטיות של  דיירי הרחובהל

ברחוב מרגנית. בהיעדר חניות פנויות  הורים מתחייבים בזאת לחנות אך ורק בשטח המורשה לכך  ה

 כל רחוב אחר הסמוך לקהילה, או   עדעד,  צבר,ברחוב מרגנית, יחנו ההורים את רכבם ברחובות  

 . באופן חוקי ובטוח לעוברים ושבים

 

 : יפולים רפואייםט   6

נציגי מגן אברהם להחליט במקרה חירום על הפנייתו/פינויו  ההורים מייפים בזה את כוחם של   6.1

 של הילד לבית חולים. 

במקרה של פגיעת הילד בתאונה או במקרה של מחלה יודיע על כך מגן אברהם להורים בהקדם   6.2

האפשרי. מוסכם כי הילד ישלח לביתו עפ"י החלטות צוות מגן אברהם ולאחר תאום עם ההורים. 

הילד לא ייקח חלק בפעילות בתקופת מחלתו, וחזרתו אליה תותנה בהמצאת אישורים רפואיים  

 תו כמקובל וכנהוג בבתי ספר ממלכתיים, ובהתאם להוראות ממשרד החינוך. המעידים על החלמ

 התחייבויות ההורים בסעיף זה הן מהותיות והפרת איזו מהן תחשב להפרה יסודית של ההסכם.  6.3

 :ביטוח .7

מגן אברהם ידאג להכללת הילד בפוליסת ביטוח תאונות אישיות במסגרת הביטוח הקיים לגבי  7.1

 ל פי הנהלים ובשיעורים כמקובל בפעילויות מסוג הפעילות נשוא הסכם זה. יתר הילדים, ע

 ההורים מצהירים כי תוכן פוליסת הביטוח  הנ"ל ידוע ומוכר להם. 7.2



 : הסעות .8

הסעת הילד מבית הספר לפעילות תעשה באמצעות מגן אברהם ועל חשבונם, בליווי מדריך  8.1

ת הילדים למגן  סעבמקרה כזה, ה  למעט בזמן שהפעילות תתחיל בשעות הבוקר כאמור לעיל,

 ע"י ההורים ובאחריותם.  בוצעאברהם ת

                    ם בשעת  מימסתיים אינאשר  שעה פרטנית / תגבור /במקרה של  טיול בבית הספר           8.2            

 הספר.על ההורה לדאוג לאסוף את ילדו באופן עצמאי מבית   ,איסוף הילדים הקבועה מראש

 : התמורה .9

בגין השתתפות הילד בכל הפעילויות האמורות )לרבות חוגים וארוחת צהרים חמה מקייטרינג(  9.1

 ל סך שיגבה  ן  כמוכ.    לחמישה ימיםש"ח לחודש    1380  ישלמו ההורים למגן אברהם סך של

אשר ישולמו עם החתימה על הסכם זה ולא יושבו משום סיבה  דמי רישום וטיפול    ש"ח  220

 שהיא גם אם בוטל הסכם זה ע"י הורה הילד או מי מטעמו.

 בגין ההשתתפות בתכנית יול"א בסכום של   מקדמה כמו כן ישלמו ההורים בתחילת הרישום           9.2

מקדמה שתקוזז מהתשלום הראשון בפועל. מקדמה זו ] כמו גם דמי הרישום [ לא    "חש  380

 את כל התשלומים ליול"א. טו שלא לרשום את הילד ולהסדיר תוחזר במידה וההורים יחלי

לפקודת מגן אברהם  בהוראת קבע  דמי ההשתתפות לכל שנת הלימודים ישולמו ע"י ההורים   9.3

כלל התשלומים במועד הרישום  רישולכל חודש.    או עשירי  לראשון ם הילד מותנה בהסדרת 

חייב את  ת  ,5%  עלייה במדד בין תחילת החוזה ועד לסיומו בשיעור העולה עלובהסכם חתום.  

ההורים בתוספת תשלום בגובה עליית המדד וזה ישולם עם דרישה של מגן אברהם ולא יאוחר 

מהאמור לעיל לא תגבה כל תוספת בגין יום ממועד הדרישה. עלה המדד בשיעור נמוך    14  -מ

 עליה זאת.

החוב שבפיגור ריבית פיגורים בשיעור   א יישבמקרה של אי פירעון של איזה מהתשלומים במועדו,   9.4

הריבית של משיכות בלתי מאושרות בחשבונות החח"ד שתהא נהוגה בבנק הפועלים באותה  

 עת.

וחמישה( ימים בביצוע איזה מהתשלומים, יהא מגן  )ארבעים    45במקרה של איחור העולה על  

ימים מהמועד שבו יקבלו   15אברהם רשאי לבטל הסכם זה ולהפסיק את פעילות הילד בתוך  

 ההורים הודעה בכתב על ביטול ההסכם כאמור.

היה ויתקיים "מצב חירום", בשל מצב ביטחוני או אחר, ובעטיו תורינה הרשויות המוסמכות   9.5

ף ו/או ממשלת ישראל ו/או הרשות המקומית ו/או גורם אחר( שלא לקיים פעילות  )פיקוד העור

להשיב להורים כספים בגין הימים בהם לא   מחויבתהקייטנה/יול"א, לא תהיה מגן אברהם  

את מגן אברהם בגין ביטול הפעילות, תשיב פצות  פעילות. היה ותחליט המדינה להתקיימה 

בכפוף לכך שתקבל לידיה כספים בפועל )מובהר כי   מגן אברהם את החלק היחסי להורים,

  ע"י בכל מקרה לא יוחזרו כספים להורים במקרה כזה, מעבר לסכום בו תשופה מגן אברהם

 המדינה(.

 :המשך לימודים והפסקת ההסכם   10

                             הפסיק הילד השתתפותו לאחר שלושת חודשי הפעילות הראשונים לשהותו במידה ו 10.1

החודש בו התקבלה הודעה כתובה על העזיבה וחודש ישלמו ההורים את    במסגרת,

    (admin@magenav.orgאחד נוסף )הודעה תשלח לדוא"ל :

הראשונה בלבד לילד/ה במסגרת יול"א בשנת הפעילות  ,  10.1למרות האמור בסעיף   10.2

. למסגרת יול"א  חדשמגן אברהם תינתן תקופת הסתגלות בת שלושה חודשים לילד  

הפסיק הילד השתתפותו במהלך שלושת החודשים הראשונים, ישלמו ההורים תשלום חודשי 

 מלא, ולא חלקי בעבור אותו חודש.

            

         

 

 



 . וחזר המקדמה במקרה של ביטול הרישום לא ת

עד   ומקדמה   ₪  600לא תוחזר המקדמה על סך    25.8.23ביטול  רישום, ביטוח  )דמי 

 . לחודש הראשון(

 עלות חודש + חודש נוסף.  1.4.24עד  26.8.23 -ביטול מ 

 ללא החזר.  29.6.24עד   2.4.24 -ביטול מ 

 

קביעת הצוות    אם השתתפות הילד בפעילות תהא כרוכה בקשיים מיוחדים או אם הילד יפריע, על פי   10.3

תוך   של מגן אברהם, לחינוכם או לפעילותם של ילדים אחרים בכתתו או יעשה שימוש בהתנהגות אלימה 

החינוכי הצוות  מרות  קבלת  שלאחריה  ,  אי  לשיחה  הילד  הורי  אברהם  יזומנו  מגן  ות  הלהשרשאי  יהא 

יהא  מגן אברהם רשאי לבטל ההסכם   ובאם לא יכול שינוי בהתנהגות  ליום אחדילד זה השתתפותו של 

מאותו מועד תיפסק .  בהודעה בכתב אשר תימסר להורים  בהחלטה של ועדת החינוך של מגן אברהם ו

במקרה זה לא יחויבו ההורים בתשלום שכר לימוד בגין התקופה שלאחר הפסקת    הפעילות של הילד.

 . הפעילות של הילד 

  , או יצא משטח מגן אברהם ללא אישורבמקרים בהם מהווה הילד סכנה לעצמו או לילדים אחרים,        10.4

  תהיה   רהםמגן אב קהילת    אנשי הצוות החינוכי,ללמרותם של    נשמע ואינו  מגלה אלימות כלפי הצוות  

 וללא המתנה. מידיפעילותו של הילד באופן את להפסיק  תרשאי

השתתפות הילד במגן אברהם תהא מותנית בשיתוף פעולה מלא , ובהתנהגות ראויה והולמת מצד    10.5

לילד עם הצוות יההורים,  אינם מסכימים לשתף פעולה  וההורים  והתגלו בעיות  ולצוות החינוכי. היה  ם 

לד על פי שיקול  החינוכי ו/או מהווים בעיה עבור הצוות החינוכי, יהא מגן אברהם רשאי להפסיק פעילות הי

 דעתו. 

 

 :המחאת זכויות למגן אברהם  .11

מגן אברהם יהא רשאי להמחות ו/או להסב ו/או להעביר זכויותיו מכוח הסכם זה, או חלקן, לכל מי 

 שימצא לנכון.    

 

 : סמכות שיפוט .12

במקרה של מחלוקות בין הצדדים הנוגעים להסכם זה , פירושו, ישומו וכו, תהיה נתונה הסמכות  

 לביהמ"ש בעיר באר שבע בלבד

 

 : שונות .13

 כל שינוי בהסכם זה יחשב כתקף אך ורק אם יערך בכתב ובחתימת הצדדים.  13.1

 ארכה, ויתור ו/או הימנעות מפעולה מצד מגן אברהם לא יפעלו לחובת מי מהם ולא יהוו תקדים.  13.2

 

 : כתובות .14

  72כל הודעה מצד למשנהו אשר תישלח לכתובתו כמצוין במבוא תיחשב כאילו נמסרה לתעודתה בתוך 

 בעת מסירתה.   –שעות ממועד מסירתה למשלוח בדואר רשום ואם נמסרה ביד  

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום:  

 

     ___________________ ____________________________________ 

 ההורים     "מגן אברהם"     

                     



 נספח א'

 הצהרת על מצב רפואי 

 

 במקום המתאים ולהשלים הפרטים(:  Xהננו מצהירים בזה : )יש לסמן 

 

לא ידוע לנו על מגבלות בריאותיות כלשהן המונעות מבננו/מבתנו השתתפות בכל הפעילויות       

 הנדרשות      

 במסגרת היול"א.         

 

 בננו/בתנו קיבל/ה את כל שיגרת החיסונים המומלצת על פי הוראות משרד הבריאות.       

 

 לבננו / בתנו אין רגישויות / אלרגיות .      

 

 תנו יש מגבלות בריאותיות המונעות השתתפותו/ה בפעילויות הנדרשות.לבננו/ב      

 

 בחוגים _______________          

 בפעילות אחרת )יש לפרט(: __________________         

    _____________________________________ 

הסיבה הרפואית לאי יכולת בננו/בתנו להשתתף בפעילות הינה:    

 ___________________________________________________________________ 

 

 

בננו/בתנו משתמש באופן קבוע בתרופות מכל סוג שהוא )נא לפרט, כולל טיפולים להפרעות        

 למידה וכו'(: ______________________________ 

 

 ד. יש לבננו/בתנו סייעת בבית הספר או עתידה להיות בשנת הלימודים תשפ"      

 בקליטה מיטבית ביול"א(.   )לאור ניסיוננו חשוב לציין על מנת שנוכל לעזור לילדכם        

 

הורים שלבנם /בתם מגבלה בריאותית מחויבים לשוחח באופן אישי עם המנהלת   •

 החינוכית של הקהילה בנושא.  

 
אנו ההורים מצהירים כי המידע בהצהרה זו הינו מלא וממצה, וכי למיטב ידיעתנו המפורט בו משקף  

דיע על כל הגבלה או שינוי במצב  את מצבו הבריאותי של הילד כפי שהוא, ומתחייבים להו
 בריאותו/תה של בננו/בתנו:

 

 __________   ____________   ___________         __________               : 1הורה 

 

 חתימה                  תאריך   שם                  מס' זהות           

 

 __________   ____________   ___________       ___________                 : 2ורה ה

 

 חתימה              תאריך   שם                  מס' זהות         

 


