
 תשפ"ב תקנון צהרונים גני ילדים ובתי ספר    

 זמני פעילות

  .30.06.22ועד  01.09.21-פעיל את הצהרון, במסגרת גני הילדים ובתי הספר החל מת החברה העירונית

 בהתאם להנחיות משרד החינוך,  /גןה`( משעת סיום הלימודים-ימים בשבוע )א` 5הצהרון פתוח 

ערבי חג ימי חופשות משרד החינוך, למעט  ,יומיים מלאים שיקבעו בלוח החופשותבתוספת  17:00עד השעה ו

  .ושבתון

 17:00 ועד השעה 7:30במתכונת ימים מלאים מהשעה  בתשלום נוסף עובד הצהרון –בימי חופשת משרד החינוך 

 . 8:00-17:00מהשעה  ובבתי הספר,  בגני הילדים

 . המפורסם באתר ויחולק להורים בתחילת שנה"ל החינוךבהתאם ללוח חופשות הצהרונים של משרד כל זאת 

 

 תשלום

 ישולם גני ילדים עבור השהות בצהרון 

 10 וב 17:00 -08:00משעה  ימי חופשה מלאים 2כולל  חודשים 10לחודש ) ₪ 589סה"כ של  -17:00עד השעה 

( בכפוף להוראות תכנית השלטון המקומי 17:00-14:00 בשעת הצהרון  ימי החופשה בחג הפסח וחג החנוכה

 .בשיתוף משרד האוצר והחינוך

 

 ישולם  ב בתכנית ניצנים-לכיתות א בתי ספרעבור השהות בצהרון 

 10 -וב 17:00-8:00משעה ימי חופשה מלאים  2כולל  חודשים 10לחודש ) ₪ 588סה"כ של  -17:00עד השעה 

להוראות תכנית השלטון לתכנית ניצנים ו( בכפוף  17:00-13:00 -מ -בבתי הספרשל חנוכה ופסח ימי החופשה 

 .המקומי בשיתוף משרד האוצר והחינוך

  חט"צ וכיתות ג ישולםעבור השהות בצהרון 

ימי החופשה בחג  10 בימי חופשה מלאים ו 2כולל  חודשים 10לחודש ) ₪ 589סה"כ של  -17:00עד השעה 

 .( בכפוף להוראות תכנית השלטון המקומי בשיתוף משרד האוצר והחינוךבהתאם לשכבת הגיל הפסח וחג החנוכה

 

 ₪ 300התשלום יהיה  08:00-13:00ימים בשעות  5:  חג החנוכה בימי חופשת משרד החינוך

 ש"ח 300התשלום יהיה  08:00-13:00ימים בשעות  5חג הפסח 

 

ישולם ע"י ההורים עבור כל שנת הפעילות מראש, באמצעות שיקים / כרטיס אשראי בלבד והתשלומים סכום זה 

 לכל חודש בעבור החודש העוקב.  21-יחויבו ב

 

יקת זכאותם להשתתפות משרד הכלכלה אשכול טפסים לבדהורים בגני הילדים ובחטיבות הצעירות , יוכלו להגיש 

כאמור יודגש כמדי שנה מפרסם משרד הכלכלה   באחריות ההורים בלבדשליחת הטפסים לתמ"ת הינה , 7

רשימה של צהרונים מוכרים וזאת מבלי שלחברה העירונית תהיה שליטה על זהות הצהרונים המוכרים. במקרה 

שהוכרה זכאות בעלות מימון הצהרון כאמור, יוחזר סכום ההשתתפות עם קבלת הכספים ממשרד הכלכלה בשיעור 

 .המשרד שאושר ע"י

  

 .בגין כל רבע שעה של איחור באיסוף הילד₪  35על כל איחור בהוצאה מהצהרון ישלם ההורה  :םאיחורי



יפעל הצהרון  במקרה של שביתה מלאה במערכת החינוך )גננות/מורים( : הפעלת צהרונים בימי שביתה

 .במתכונתו הרגילה משעות הצהריים

₪  75בבוקר, החל מהיום השני של השביתה, תמורת תשלום של  00:80בנוסף לאמור, יפעל הצהרון מהשעה:

  ., שייגבו מהוראת התשלום של הצהרון ובהתאם לרישום שיתבצע ע"י צוות הצהרון עבור שעות הבוקר

 )סייעות(,פעילות הצהרון מותנית בכך שהרשות המקומית תעמיד לרשות במקרה של שביתה של הרשות המקומית

 .ךאת השטח הדרוש לכ החברה

יטתו )כגון שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשל תהיה רשאית החברה העירונית"

 (וכומגיפה /קורונה  מלחמה, פגעי מזג אויר

 

משרד ו של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים החלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות

 .מסגרות חינוך פורמאליות של גני ילדים/בתי ספר יסודייםהחינוך בעניין הפעלה של 

 

במקרה של פיגור באחד או יותר מתשלומי החובה על פי כתב ההתחייבויות, יידרש פירעון מידי  •פיגור בתשלומים

 . של כל התשלומים כאמור, והנ"ל יישאו הפרשי הצמדה וריבית פיגורים כנדרש בחוק, עד תשלום החוב בפועל

ספק, מובהר, כי אי תשלום ואו פיגור בתשלום כלשהוא, יגרור אחריו הפסקה מידית של השתתפות הילד  למען הסר

 אחר אשר יעמוד לחברה העירונית במקרה האמור. סעדבצהרון, וזאת מבלי לגרוע מכל 

 .דמי טיפול₪  20 –במידה ולא יכובד התשלום מהבנק יחויב ההורה ב 

 

 ביטולים

 20 -האגף לגיל הרך" עד ה /במייל, למשרדי החברה ההתקשרות בהודעה מוקדמת בכתבההורה רשאי להפסיק את 

 . לכל חודש, במקרה כזה ישלם ההורה עבור חודש ההודעה והביטול יכנס לתוקפו בחודש העוקב

 .במרץ ולא יינתנו החזרים בגין ביטול זה 31-למרות האמור לעיל , לא יתאפשרו ביטולים לאחר ה

 .ם במקרה של מחלת ילד ו/או היעדרות מהצהרוןלא יינתנו החזרי

שמורה הזכות להפסיק השתתפות הילד בצהרון בגין בעיה התנהגותית /רגשית/ בריאותית או כל  חברה העירוניתל

ימים. במקרה זה יוחזרו  3בעיה אחרת שלא יאפשרו הפעלה תקינה של הצהרון, לאחר מתן הודעה מראש של 

 .התשלומים ו / או חלקם היחסי עבור התקופה המתחילה מיום הפסקת ההשתתפות ואילך

 

 שיבוץ

של מחלקת החינוך יהיה למסגרת כללית של הצהרון. לאחר שיבוץ בחברה העירונית ישום ילדי גנים וכיתות א` ר

תשבץ ע"פ החברה העירונית את השיבוצים . חברה העירוניתל תעביר, מחלקת החינוך גני הילדים ובתי הספרב

 . נתונים אלה את הילדים בצהרון בהתאמה, על פי שיקול דעתה המקצועית

 בית הספרג` יש לרשום לכיתה המיועדת המתאימה. במידה וחל שינוי ברישומו הראשוני של הילד -די ב`יל

 .כךעל  האגף לגיל הרך החברה העירוניתאת בכתב באחריות ההורה ליידע 

 

 

 שונות

צהרון על כל מקרה בו יילקח הילד מהצהרון שלא ע"י אחד למדריכות הובכתב ההורים מתחייבים להודיע מראש 



 ע"י אדם שלא הצהירו עליו בטופס הרישום. מהם או 

יציאת ילד לפעילות בחוגים פרטיים במהלך שעות הפעילות בצהרון והחזרתו, היא באחריות ההורים ומותנית 

 .בקבלת אישור הורים לכך בכתב

תתכן פתיחת צהרון גם במתכונת רב גילאית  .ילדים 52יעמוד על צהרון יפתח במתחם בו מינימום הנרשמים 

הצבת שמירה בצהרון תהיה בהתאם להנחיות קב"ט העירייה ואו משטרת ישראל ובכפוף להסכם מול .ואיחוד גנים

 הרשות המקומית.

 

 ביטוח הילדים

, שבפיקוח משרד החינוךהרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות את כל תלמידי מוסדות החינוך בישוב 

 כמו כן הילדים מבוטחים בביטוח צד ג'.

 

 הצהרת בריאות

  ההורים מצהירים בזאת כי בריאות הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו

 .בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון

  שרדי הגיל הרך:למ למסור בכתב ההורים מתחייבים במעמד הרישום

 מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות, מגבלות , 

 בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, 

 אישור רפואי  

  .במידה ויש  סייעת רפואית צמודה 

 .מהווה תנאי לקבלת הילד לצהרון מורמסירת מידע מדויק כא

 

, דלקת  סובלים מחום לצהרון במידה והילד/ה מרגישים לא טוב, הםיילדאת ההורים מתחייבים כי לא ישלחו 

לפעילות בצהרון מותנית באישור רשמי  /ה. החזרת הילד עיניים, שלשול, מחלות ילדים או כל מחלה אחרת

להגיע מיד אם נדרשו לאסוף  על ההורה חובה  .מהרופא המטפל המעיד שהילד בריא ויכול לשהות בחברת ילדים

 .את הילד/ה החולה בזמן הצהרון

 

תרופות  /הההורים מצהירים כי ברור להם שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד

 .כלשהן

 

 עקב נגיף הקורונה יש להתנהל בהתאם נהלי משרד הבריאות. *

 

 .צורך בטיפול חירום לילד, ישלמו במלואן על ידי ההורים להוציא עקבהחברה העירונית ידרש תהוצאות ש*

 

 .הנני מצהיר/ה בזאת כי קראתי את נוהלי ההרשמה, וכי הנהלים מובנים ומקובלים עלי, והנני מתחייב לפעול לפיהם

  . smsהנני מאשר/ת לקבל הודעות בנושא הפעילות ב

 

 



 

 


