
 

 . הורים יקרים שלום

 . אנא קראו את דף הנחיות זה המכיל מידע חשוב לגבי מסגרות הצהרונים

 ימים ושעות הפעילות 

 17:00מתום הלימודים ועד השעה  `ה-בימים א‘ .א
 החופשות.  בהתאם ללוח  בימי חופשה במערכת החינוך יפעלו הצהרונים, .ב
 , יש לעקוב אחר הפרסומים. 16:30 -08:00קייטנה בין השעות ימי   12במהלך השנה יתקיימו  . ג
  יום הורים וכו'/אירועים /ס מסתיימת מוקדם עקב מסיבות"בימים בהם הפעילות הפורמאלית של הגן/ביה .ד

 .יפעל הצהרון במתכונת מותאמת עם הודעה של שבוע מראש

 שמה.  יש לעיין בתקנון הצהרונים בטרם הר

 תקנון

 כללי

 במשרד החינוך. י תכנית ניצנים "משתתפים מינימאלי כפי שנקבע ע  הצהרון מותנית במס'פתיחת 

ככלל, יופעל הצהרון על ידי צוות קבוע ומוסמך של החברה, אולם אין בכך כדי למנוע מן החברה להפעיל את הצהרון  
 .באמצעות ממלאי מקום, אם יהיה צורך בכך

בתך בפעילויות הצהרון כפי שפורסמו על ידי החברה  /השתתפות בנךבהרשמה לצהרון הנך מאשר את 
 באמצעי המדיה השונים. העירונית  

פעילות מהיום הראשון לפתיחת שנה"ל   חודשי  10 -הפעילות תתקיים במהלך כל תקופת שנת הלימודים, קרי, במשך כ
במידה ומשרד החינוך יבצע שינויים    ועד סוף חודש יוני. למעט אי פעילות מסיבות שאינן תלויות בחברה העירונית

  –בכל מקרה שבו ייסגר הצהרון על פי צו, הוראה, או הנחיה של רשות מוסמכת  במועדי תחילת וסוף שנה, נעדכנכם.
 תפעל החברה העירונית על פי הנחיות הנהלת ניצנים ו/או הרשות.

עירונית רשאית להעביר את פעילות  העירייה תהיה רשאית לבצע שיפוצים במבנה הגן. במקרה זה תהיה החברה ה
הצהרון למבנה חלופי למשך תקופת העבודות. ההורה מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה, דרישה או תביעה מהחברה  

וכי ידוע לו שלא יהיה זכאי לפיצוי או   ,העירונית בגין העברת פעילות הצהרון למבנה חלופי במהלך תקופת העבודות
 . לתשלום כלשהו בגין ובקשר לכך

 תשלום צהרונים

 ה/הרינו מתחייבים לשלם לכם במועד שיקבע על ידי החברה העירונית את מלוא שכר הלימוד עבור הילד .א
עבור תשלום דמי רישום ושכר לימוד החל מחודש   ,הוראת קבע /ומאשר לחייב את כרטיס האשראי,

 .ועד לסוף חודש יוני בשנה העוקבת שהינה שנת הפעילות ברספטמ

 .הודעה זו תקפה במידה ולא העברתי כל הודעה אחרת בכתב

 . אנו מתחייבים לשלם את שכר הלימוד החל מחודש הצטרפות הילד למסגרת .ב
אנו מסכימים כי החברה העירונית תהא רשאית לגבות את כל התשלומים המגיעים לה בהתאם לכתב   . ג

 . התחייבות זה
בכל מקרה  הצהרון במסגרת   השתתפותו של התלמיד ידוע לנו כי החברה העירונית תהא רשאית להפסיק  .ד

ימים מראש.   7 וזאת לאחר מתן התראה בכתב של חתימה על תקנון זה של פיגור בתשלום כלשהו על פי  
בצהרון ובגין כל הוצאה או במקרה זה יחויב ההורה בגובה דמי ההשתתפות בגין התקופה בה שהה הילד 

הסדרת ההתחייבות כאמור וזאת מבלי לגרוע מכל סעד נוסף  -עמלה שתוציא החברה העירונית בגין אי
בשיקול דעתה הבלעדי   ,העומד לחברה העירונית על פי כל דין. במקרה כזה החברה העירונית תהא רשאית

 ת.  תפולדרוש את תשלום חובותיו לחברה העירונית עד תום תקופת ההשת
 ,לחברה העירונית אוכל לבצע רישום אך ורק אחרי סגירת החובעבר ידוע לי כי במידה ואני בעל חוב  .ה

 .לצהרון החוב יירשם כתאריך הרישום ותאריך פירעון 
 ידוע לי כי במידה וילדי יצטרף לצהרון החל מחודש אוקטובר יגבה ממני תשלום נוסף עבור ימי הקייטנה.   .ו
עליון או גורם שאינו בשליטת החברה כגון: פגעי מזג אוויר, מלחמה, מגפה, מצב חירום  בנסיבות של כוח  .ז

וכו' החברה תפעל בהתאם להוראת הרשויות, בכפוף לחוות דעת משפטית ולגופו של מקרה וענין. במקרים  
 .אלו לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון

 השתתפות ביוזמת ההורים ביטול הרשמה והפסקת 



 לחודש הפעילות.   25-הודעה על ביטול צהרון תעשה עד ל .א
שור  יבצירוף אישור מהרכזת / א   :אזור האישי באתר תחת קטגוריה בקשותהודעה על ביטול תעשה ב .ב

 מחלה.  
 .לא תחשב כביטול צהרון – בע"פ לכל גורם שהואהודעה 

 לחודש העוקב. הפסקת התשלום והפעילות תחל מהראשון  . ג
  !במקרה של עזיבה מיידית תחויב עבור כל החודש  .ד
  דיווח למחלקת גבייה  ללא.אין לבטל הוראת קבע או כל תשלום באופן עצמאי בבנק .ה
 .לא יוחזרו כספים בגין השתתפות חלקית .ו

המשתתף יחויב בתשלום שכר  , ואילך לא יתקבלו ביטולים ולא יבוצעו החזרים כספיים 01/03/2023 מתאריך
 .הלימוד עד סוף שנת הלימודים

 שונות 

 לא תתאפשר יציאת ילדים לחוגים פרטיים במהלך פעילות הצהרון. 

ית ואיחוד  ילדים. תתכן פתיחת צהרון גם במתכונת רב גילא  25צהרון יפתח במתחם בו מינימום הנרשמים יעמוד על 
 גנים

הצבת שמירה בצהרון תהיה בהתאם להנחיות קב"ט העירייה או משטרת ישראל ובכפוף להסכם מול הרשות  
 המקומית.  

 ביטוח הילדים

 ,הרשות המקומית מבטחת בביטוח תאונות אישיות את כל תלמידי מוסדות החינוך בישוב שבפיקוח משרד החינוך
   'כמו כן הילדים מבוטחים בביטוח צד ג

 ה רהתחייבות ההו 

  על ההורה למלא את כל הפרטים הנדרשים ולחתום במקומות שנועדו לכך. .א
   – איסוף בתום יום פעילות .ב

ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון, לא יאוחר משעת סיום הצהרון ומתחייבים לדייק.   .1
ידוע להורים כי   .שעה₪ לכל רבע    45יחויבו ההורים בתשלום של  ,באיסוף הילד במקרה של איחור 

החברה  בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי ומדיניות   איחורים חוזרים ונשנים יחויבו 
 העירונית.  

האיסוף ייעשה ע"י מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את   .2
הצהרון, לא יותר איסוף של  מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב בפני צוות  ילדם, עליהם לציין 

 .ע"י ההורים, כאמור, או שאינו עונה לדרישות החוק לעניין זה הילד על ידי כל אדם אחר, שלא הורשה
 .12ע"י אח/ות מתחת לגיל   לא יותר איסוף ילדים מהצהרונים .3
אותה  איסוף ילד להורים פרודים או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי ראייה,   .4

 למתנ"ס אזור מראש. יש למסור
   - הצהרת בריאות  . ג

 
יש למלא בהקפדה את כל הנתונים והפרטים שבטופס ההצהרה  –הצהרה ומידע על בריאות הילד/ה   .1

והמידע על בריאות הילד לרבות ציון רגישויות, מגבלות ו/או בעיות ו/או הפרעות אחרות מהם סובל  
  הילד/ה.

הפרעה כלשהיא, מתחייבים ההורים לחתום גם על כתב התחייבות  אם הילד/ה סובל/ת ממגבלה ו/או   .2
מיוחד ביחס לילד עם מגבלה רפואית ולפעול על פי האמור בו וזאת כתנאי לקבלת הילד/ה לצהרון,  

 בכפוף להנחיות משרד החינוך.  
ההורים מצהירים בזה כי בריאות הילד תקינה, ואין מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את   .3

 .ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון תתפותו בצהרוןהש
הורים ימסרו לחברה העירונית מראש, מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות, מגבלות,   .4

כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, בצירוף אישור רפואי. מסירת מידע מדויק,   בעיות, מחלות
 .הילד לצהרוןכאמור, מהווה תנאי לקבלת 

 ההורים מתחייבים למלא את הצהרת הבריאות במידה וקיימות מגבלות רפואיות, ההורים והרופא .5
 המטפל יחתמו על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מוגבלות רפואית בצהרון.

הסובל/ת    ההורים מתחייבים, כי לא ישלחו ילד/ה לצהרון במידה והילד/ה מרגיש/ה לא טוב, או חולה .6
שלשול, מחלות ילדים או כל מחלה אחרת. החזרת הילד לפעילות בצהרון מותנית   לקת עיניים,מחום, ד

בריא ויכול לשהות בחברת ילדים. בכל מקרה מוסכם   באישור רשמי מהרופא המטפל המעיד שהילד 
ו/או לא מרגיש טוב   החולה   על ההורים, כי חובה עליהם להגיע מיד אם נדרשו לאסוף את הילד/ה 

 .עילות של הצהרוןבמהלך הפ
 .כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה החולה בצהרון יחולו על ההורים .7
מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא במשלוח ילד/ה חולה ו/או שאינו מרגיש טוב,   .8

 .חלה על ההורים בלבד
 



 הזנה והעשרה  .ד
 

במסגרת פעילות הצהרון תוגש לילדים ארוחת צהריים בשרית חמה על פי תפריט מגוון המותאם לילדים.  .1
המספקת מזון לצהרונים הינה חברה הפועלת באישור משרד הבריאות, בעלת הכשר ומומחיות   החברה

 .  לילדים. בימי פעילות ארוכים, תוגש בצהרונים ארוחת בוקר וארוחת צהרים ביצור ואספקת מזון
מסגרת פעילות הצהרון יינתנו עד שני חוג העשרה בשבוע לכל קבוצה. תחום ונושא החוג ייקבעו מעת לעת   .2

 החברה העירונית.   ע"י
  בכל מקרה של היעדרות הילד/ה מהצהרון ישולם מלוא שכר הלימוד בגין תקופת ההיעדרות. .ה
ון בזמני החופשות המצוינים בלוח  ידוע ומוכר כי במהלך תקופת שנת הלימודים לא מתקיימת פעילות בצהר .ו

  החופשות וכי במהלך תקופות אלו על ההורים לדאוג לסידור חלופי לטיפול בילד/ה.
  חל איסור מוחלט על צוות הצהרון למתן תרופות לילד/ה. .ז
הצהרון בשל  ידוע להורה כי החברה העירונית  תהה רשאית להחליט כי ילד אינו יכול להשתתף במסגרת  .ח

מנהלת מח' הצהרונים,   בעיה בריאותית או התנהגותית, על פי שיקול דעת מקצועי של הצוות החינוכי,
  מנהלת תכנית "ניצנים" ברשות  ומינהל חינוך ברשות.

התראה להורים,  סיק את השתתפותו של ילד בצהרון, וזאת לאחר מתןהחברה העירונית  תהה רשאית להפ .ט
במיידי    בצהרון ימים מראש. במקרים חריגים של אלימות ניתן יהיה להפסיק את השתתפותו של הילד 7

 בהתאם להחלטת הצוות המקצועי. 
יצול קבוצות להורה ידוע, כי החברה העירונית  רשאית לערוך שינויים במבנה קבוצות ע"י איחוד ו/או פ  .י

  קיימות בהתאם למספר הילדים הנרשמים לצהרון.
  להורה ידוע, כי החברה העירונית רשאית לערוך שינויים בצוות החינוכי של הצהרון, לפי צרכי המערכת. . יא
  נושא השמירה יפעל בכפוף לחוזר מנכ"ל ולהנחיות קב"ט מוסדות החינוך ביישוב. .יב
האמור  אנו רואים במסגרת הצהרון, המשך הרצף החינוכי והערכי של יום הלימודים הפורמלי. לאור   .יג

 להקפיד ולאסוף את ילדכם מהצהרון בשעות הסיום הקבועות בלבד , השעות הן:  מתחייב ההורה 

15:45 ,16:00  ,16:30 ,16:45  ,17:00 

 ם שונים מאלו המצוינים לעיל!לתשומת ליבכם לא תתאפשר יציאת ילדים בשעות אחרות ובזמני

בגין כל רבע שעה של איחור באיסוף הילד, ,   17:00בכל מקרה מתחייב ההורה לאסוף את ילדו עד השעה ,  .יד
  ₪.  20בתשלום של   יחויבו ההורים

ההורים מאשרים בזאת ויתור סודיות בעבור בנם/ביתם להנהלת הצהרון אל מול בית הספר/ גן וזאת על  . טו
המשך קבלת מענה ריגשי וחברתי מותאם ,בהתאם לצורך ולכלים העומדים לרשות צוות  מנת לאפשר 

 הצהרון.
 

ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה   .טז
  מעורב ילד הצהרון )חום, חבלה וכד'(.

( במידה ויש קושי מסוים, כדי להבין ולבחור  ההורה מאשר לקבל מידע מצוות הבוקר )גננת ו/מחנך/ יועץ .יז
  דרכי התמודדות.

באם אינך   .הנני מאשר צילום בני/ביתי במסגרת פעילות הצהרון ופרסום תמונתו/ה באמצעי המדיה השונים .יח
 . 08-9724491מסכים, אנא צור עמנו קשר לטלפון: 

חתימה על מסמך זה מהווה אישור לקבלת מידע פרסומי באמצעות אמצעי המדיה השונים – Spam חוק . יט
 .'פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית, או הודעת מסר קצר, הודעת מייל וכו    להלן:

 

 .פיוהנני מצהיר כי קראתי את יתר סעיפי הסכם זה, הוראותיו ברורים לי ואני מתחייב לקיימו על כל סעי

אישור זה מהווה את הסכמתי לעמוד בכלל הנהלים והכללים הנהוגים בצהרון בהתאם למדיניות החברה העירונית,  
 ם ,משרד החינוך והרשות המקומית. הנהלת הצהרוני

 

 שם ההורה: ____________

 תז: __________________

 חתימה: _______________ 

 


