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 אפרתה מכללת פעוטון חוזה
2020-2019 

 בלבדמלאים חודשים  7עד וחצי מגיל חודש 

 רישום: נוהל

 למנהלת הפעוטון, נירית אמסלם להודיע מתבקשת המכללה לפעוטון ילד/ה טודנטית המעוניינת לרשום את ס

 .ת!!!לפחו שבועיים מראש ובהתראה של, 16:00עד  8:00בין השעות , 052-3901453בטלפון 

  תשלום.הימים והסדר הלקביעת  5651910נאוה אסייג , טל'  - לית"סמנכה .קשר עם עלצור ה כמו כן עלי

 .תשלוםהע וצילב גזברותל חתוםהיש לגשת עם החוזה 

 !!!תשלום בפועלללא אישור לפעוטון הילד/ה אפשרות להכניס את לא תינתן 
 (את החוזה ניתן להוריד מאתר המכללה).

 

 ת אפרתהמכלל בין:

______ מסלול לימודים: ________ _____________: _________(שם מלא ומשפחה) האם שם לבין:

 תאריך לידה: __________ ____: ___________שם הילד/ה   _________שנת לימודים: 

______________________________________________________כתובת:________________

 _______________ נייד: _______________________מס' טלפון: ___

 אנא סמני: 

 סדירה  הסבה/לימודי המשך     תואר שני 
 
 , 17:30 עד 8:00' בין השעות ד -הפעוטון פתוח בימים א'  .1

 הפעוטון יפתח ע"פ צורך לסטודנטיות סדירות בלבד. - ביום ה'

 17:30 שירותי פעוטון לאחר השעהנאפשר  19:00רק לסטודנטיות שלומדות עד השעה הערה: 

 .באישור ע. סמנכ"ל בלבד

 במידה שהשיעור מתבטל, יש לעדכן את נירית, מנהלת הפעוטון.

 שקלים. 50ע"ס  סטודנטית שתאחר תחויב בקנס
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 תואר שני. / למשתלמת /להלן טבלת המחירים לסטודנטית סדירה 

על בסיס מקום פנוי בלבד וללא התחייבות  פשר. שאר הסטודנטיות יתאתינתן עדיפות לסטודנטיות סדירות

 שנתית.

 נא הקיפי בעיגול את מספר הימים הרצויים.

 (₪)מחיר למשתלמות/תואר שני  (₪)מחיר לסדירות  מס' ימים
5 1350 1700 
4 1150 1500 
3 1050 1300 

 1100 850 יומיים
 900 600 יום אחד

 

  תתאפשר כניסה רק לסטודנטיות ו הלימודים בפועלבחופשת חנוכה הפעוטון יהיה פתוח לפי תכנית

 שאמורות להשתתף בקורסים המרוכזים או בהשתלמות מד"א.

 לזמן הבחינה בלבד. -₪  50מועד ב' התשלום יהיה בבחינות  - אוגוסט בחודש 

 ליום)₪  120חודשים ספטמבר ואוקטובר יקבע התשלום לפי ימים (ב. 

 או באמצעות כרטיס אשראי "קתשלום בהו –הקבוע יכנס לתוקפו הסידור נובמבר חודש החל מ.  

     חיוב התשלום עבור הפעוטון לא תינתן כניסה לפעוטון ללא אישור הגזברות על הסדר תשלום,  
 יאוחד עם חיוב שכר הלימוד השנתי.

 .)2020עד סוף יולי  9201נובמבר בין החודשים ( חודשים מלאים 7עבור התשלום הוא      

 גיע לפעוטון בימים שהוגדרו בתחילת שנה, לא יתקבלו ילדים ששובצו בימים אחרים ללא חשוב מאוד לה
 תיאום עם נירית, מנהלת הפעוטון, וללא אישור ע. סמנכ"ל. 

  כרטיס  באמצעותגם   ניתן לשלם  ש"ח (במקרה של ביטול לא יוחזרו דמי הרישום). 120 -דמי רישום
 אשראי.

  יוחזרו דמי א של ביטול ל במקרה -) 2020י ליו - 9201 ספטמברמ( כל השנהעבור ₪]  010[ -ביטוח
 להוצאות רפואיותשעות למקרה מוות ונכות מתאונה.  24*הבהרה למען הסר ספק הביטוח מכסה  הביטוח

 .וצד ג בשעות הפעילות ובדרך הלוך ושוב

תינתן אפשרות להישאר מעל גיל זה לא , חודשים 7עד וחצי : הפעוטון מיועד מראש לגילאי חודש חשוב מאוד .2
על יציאה  חודש מראשחודשים להודיע  7באחריות האימהות שילדיהם מתקרבים לגיל  .בפעוטון

 מהפעוטון.

חופשות כגון: חנוכה, פסח, הפעוטון  .בלבד 16:00בזמן חופשות סמסטר הפעוטון יעבוד עד השעה  .3
ימים אלו לא יקוזזו מהתשלום  .מלחמה יהיה סגור לפי הלוח האקדמי וכן גם בימי שלג, מצב חירום,

 החודשי.

 :כמפורט להלן סדר עדיפות שיבוץ הילדים בפעוטון .4

 סטודנטיות סדירות הזקוקות לשירותי פעוטון לשבוע מלא.  .א
 סטודנטיות סדירות הזקוקות לשירותי פעוטון לשבוע חלקי. .ב
 לשבוע חלקי. הסבה/בתכנית השלמה לתואר סטודנטיות .ג
  ליום בשבוע. .M.Ed וארבתכנית הכשרה לת סטודנטיות .ד

 לרשום שם על כל דבר). הקפידילדאוג למצעים, טיטולים, מגבונים, בגדים להחלפה (נא  האימהותעל  .5
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 יש להביא את התינוק לפעוטון שבע ונקי (טיטול מוחלף). .6

לדאוג שיהיה תחליף כלשהו המהווה ארוחה משביעה לתינוקה (חלב אכלת התינוקות: מלבד הנקה, על האם ה .7
 .יטים, פריכיות, פירות יבשים וכד'ופירות טריים טחונים, גרבר וכד', אין להביא ביסקו שאוב, מטרנה וכו')

 (כגון: מרק...).  אין להביא לילד אוכל מבושלע"פ הוראות משרד הבריאות  .8

ולות להתקשר לטלפון הסלולרי שיהיה במצב רוטט, הֵאם לא תענה, המטפלות יכבמידה שהתינוק בוכה /רעב  .9
 והטלפון לא יפריע למהלך השיעור.

 הנקת התינוקות תתאפשר אך ורק בחדר ההנקה. .10

 להלן כללי בריאות שיש לשמור עליהם בפעוטון שלנו:  .11

ת חום , בשום אופן אין לתת לילד אקמול להורדפעוטוןלא יוכל לשהות ב 38-ילד עם חום מ - חום .א
   ., גם אם החום נובע מחיסוןפעוטוןולהשאירו ב

 אין להביא ילד לפעוטון ביום שקבל חיסון. - חיסונים .ב

התינוק אם אין להביא תינוק משלשל לפעוטון אלא  אנו מתייחסים לכל שלשול כאל מחלה, - שלשול .ג
לים לעבור בקלות המאשר ששלשול זה אינו מדבק.  לידיעתכן! שלשולים שונים יכומצויד בפתק מרופא 

 בטוחה שהשלשול הספציפי אינו מדבק. םיכולים לקחת אחריות, אפילו אם האיננו מילד לילד וא

שהפריחה כאשר יש פריחה בולטת במיוחד, ניתן להביא את הילד למעון בצרוף אישור רופא,  - פריחה .ד
 . אינה מדבקת

מדבקת. אישור  מאודיוון שדלקת עיניים כאשר לילד יש דלקת עיניים אין להביאו למעון כ - דלקת עיניים .ה
 רופא יעזור רק במקרה שמדובר בבעיה פיזית של סתימת צינור הדמעות והדלקת אינה מדבקת. 

מאוד סובלים ממנה, כדאי להשאירם (וגם מבוגרים)  דלקת זו אינה מדבקת אך ילדים - דלקת אוזניים .ו
 לטובתם. -בבית 

אלא באישור רופא המעיד פעוטון לה, לא יתקבל חזרה לתינוק שנשאר בבית מפאת מח - לאחר מחלה .ז
 שהמחלה עברה ואין חשש להדבקה.

 או ויטמינים למיניהם בשום מקרה.-תרופות ו לא יתנומטפלות הפעוטון  - מתן תרופות וויטמינים .ח

 תחליפי חלב חדשים ינתנו קודם בבית כדי לוודא שלא מתפתחת אלרגיה. - תחליף חלב .ט

שאוב. שקיות ללא שם החלב האת שם האם על שקית באותיות של קידוש לבנה  יש לרשום - חלב שאוב .י
 יושלכו אל האשפה.

ילד שהובא למעון בריא ובמשך היום פיתח מחלה ספציפית או תופעה מסוימת מן התופעות האמורות כאן, יצטרך 
לגבי תקף . הדבר שנקראה מתבקשת להגיע במהירות האפשרית ולקחת את ילדה אםללא דיחוי.  פעוטוןלצאת מה

 לבריאות!!! .כל השנה ובמיוחד לגבי החורף שבו יש לשמור על הכללים בקפידה

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

 מכללת אפרתה _____________  הורי הילד/ה ________________ 

 חתימה __________________  חתימה __________________
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 המכללה לפעוטון רישום טופס
 חודשים שבעה עד וחצי חודש גיל

 
 

 .(חשוב ביותר)מספר תעודת זהות _____________  ________________ שם הילד

 תאריך לידה עברי _________________ תאריך לידה לועזי ______________

 מספר ימים בשבוע ________________

 

  _(שם מלא ומשפחה) ________________________________ שמות ההורים

 ______________________ האםשל ת.ז. 

 מסלול לימוד האם _________________שנת לימוד האם ________________

 כתובת____________________________________________________

 מספר טלפון _____________________ נייד ________________________

 _______________מספר טלפון לשעת חירום __________

 קופת חולים ____________________

בעיות רפואיות, רגישויות לתרופות 

______________________________________________ 

__________________________________________________ 

 

____________ אפיונים מיוחדים לילד __________________________________________

_________________________________________________________ 


	חוזה פעוטון מכללת אפרתה
	נוהל רישום:

