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 2021-22  תקנון רישום לצהרונים לשנת הלימודים תשפ"ב
 הפעלתו של הצהרון מותנית במספר מינימום של נרשמים, על פי שיקולי המועצה.

 מיקום ומועדי פעילות: .1

 תי הספר החל מהיום הראשון ללימודיםם בגני הילדים ובמוקדי בהצהרוני פעיל אתיפרדסיה  קהילתימרכז  .א

ככלל, יופעל הצהרון על ידי צוות קבוע ומוסמך של המועצה, אולם אין  ( 30.6.22, יום רביעי ועד 1.9.21)

 להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום, אם יהיה צורך בכך. המרכז הקהילתי בכך כדי למנוע מן

 פתוח".-םבמתכונת "יו 3רשות לגילאי  -בימים הראשונים יפעלו הצהרונים בגני הטרום .ב

  11:00ועד השעה  (10:00)ביום הראשון לצהרון משעת סיום הגן. 

  13:00עד השעה  (11:00)ביום השני לצהרון משעת סיום הגן. 

 .ביום השלישי לצהרון, במתכונת מלאה 

 הראשון. יפעלו הצהרונים במתכונת מלאה כבר מהיום 5-4וגילאי  4-3גילאים לגילאי -בגנים דו 

ת לשעו ,ובמוקדי בתי הספר, בהתאם 14:00-17:00בין  -רון תהיינה בגני הילדים שעות פעילות הצה .ג

 . 17:00המערכת הבית ספרית עד השעה 

מסיבות בגנים.  לעיל לא יחול בערבי חג, ימי מועד, מועדים מיוחדים וימי (ג'-ו א')האמור בסעיפים קטנים  .ד

 .כז הקהילתיהמרעל ידי סדר הפעילות לגבי ימים אלה יימסר מראש במהלך השנה 

 לשנות את מיקום הצהרון, בשל נסיבות חריגות או בשל אילוצי השטח. הא רשאיי כז הקהילתיהמר .ה

וכל זאת  ולשיקולי ובהתאם יולאחד קבוצות צהרון או לפצל קבוצות צהרון כראות עינ רשאי כז הקהילתיהמר .ו

 בהתאם להנחיות המשתנות של משרד החינוך והבריאות.

לפתוח צהרון,  ילדים. במקרה בו הוחלט שלא 15-ופעל צהרון עבור קבוצה של פחות ממובהר בזאת כי לא י .ז

 להורים אשר רשמו את ילדיהם. כז הקהילתיהמרעל כך  יודיע

 כז הקהילתיהמררשאי ילדים  15-צהרון המונה פחות מ כז הקהילתיהמרפתח יבמקרים מיוחדים בהם  .ח

לסגירת  אפשרות ולזכותשומר   כז הקהילתיהמרלשקול את המשך הפעלת הצהרון בתנאים מסוימים, 

 הצהרון עקב מיעוט משתתפים בהתראה של חודש מראש.
אחר בקרבת  במידה וכמות הנרשמים לצהרון בגן אינה מאפשרת פתיחת צהרון באותו גן ואין גן מתאים .ט

לצהרון אחר. במקרה  להורים להסיע את הילד את האפשרות להציע ולעצמ שומר כז הקהילתיהמרמקום, 

 כזה ההורה יידרש להשתתף בעלות ההסעה.
 

 איסוף בתום יום פעילות: .2
ידוע להורים כי  ומתחייבים לדייק. 16:55ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון, לא יאוחר מהשעה  .א

 איחורים חוזרים ונשנים יהוו עילה להוצאת הילד מן הצהרון.
יאסוף את ילדם,  איסוף ייעשה על ידי אחד ההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים, כי אדם אחרה .ב

יותר איסוף של הילד על ידי כל  עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, בנספח להסכם זה. לא

 אדם אחר, שלא הורשה על ידי ההורים, כאמור. 

ראייה, אותה יש  או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר הסדריאיסוף ילד להורים פרודים ו/ .ג

 .(בטופס ההרשמה המקוון נספח)למסור למרכז מראש וכנגד חתימת שני ההורים על גבי הטופס 
 

 פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת המרכז: .3

בשליטתה, כגון:  ן בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינםלא להפעיל את הצהרו הא רשאיי המרכז הקהילתי .א

התאם למדיניות משרד החינוך  מלחמה, מגפה, פגעי מזג אויר וכד'. החלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו

 בעניין הפעלה של מסגרות חינוך פורמאליות של גני ילדים.

 המקומי. שביתת עובדי השלטון במקרה של שביתה מלאה במערכת החינוך, יפעל הצהרון כרגיל, למעט .ב
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 הצהרת בריאות: .4

העשויים למנוע את  ההורים מצהירים בזה כי הבריאות של הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית .א

 השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.

מגבלות, בעיות,  רבות ציון רגישויות,הילד, ל וההורים ימסרו לצוות הצהרון, מראש, מידע מלא על ברי אות .ב

מסירת מידע מדויק, כאמור,  מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד, בצירוף אישור רפואי.

 מהווה תנאי לקבלת הילד לצהרון.
ניתן )בצהרון.  ההורים מתחייבים לחתום על טופס הצהרת בריאות לקליטת ילד עם מוגבלות רפואית .ג

 (למצוא מסמך זה באתר המרכז הקהילתי

עיניים, מחלות  ההורים מתחייבים לא לשלוח לצהרון את הילד, אם הוא חש ברע או סובל מחום, דלקת .ד

לעיל, תחול במלואה על  מעיים ו/או כל מחלה אחרת. האחריות לשליחת הילד לצהרון, בניגוד לאמור

 ההורים ועליהם בלבד.

במהלך יום  תייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, אם התבררההורים י .ה

פרטים מלאים ומספרי  ההורים ימסרו לצוות הצהרוןהפעילות כי הוא סובל ממחלה או אינו חש בטוב. 

 הצוות על כל שינוי בפרטים אלה. טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את

לתת לילד  ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הצהרון .ו

להוציא עקב  הקהילתיהמרכז  שדריישתרופות כלשהן אלא באישור רפואי ולאחר הדרכת ההורים. הוצאות 

 צורך בטיפול ישולמו במלואן על ידי ההורים.

 בהצהרת יש לדווח בי ילדים בעלי אלרגיה מסכנת חיים,בכפוף לנוהל חוזר מנכ"ל משרד החינוך: לג .ז

של חשיפה לאלרגן.  הבריאות על האלרגיה שממנה סובל ילדם ולהבהיר את הפעולות שיש לנקוט במקרה

התרופות לשעת חירום, לחתום  באחריות הורי התלמיד להפקיד במוסד החינוכי מזרק בר תוקף בקופסת

ליידע את הורי הצהרון ולסכם עם חברת  דה ונחשף לאלרגן,על טפסים המאפשרים טיפול תרופתי במי

 ההסעדה את פרטי המזון המותרים לילד. 

 העברת מידע בין צוות הגן ו/או ביה"ס לצוות הצהרון : .5

ושבו היה  ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר .א

הצהרון על היעדרות ילד מהגן  . כמו כן, על צוות הבוקר לדווח לצוות(לה וכיוב'חום, חב)מעורב ילד הצהרון 

 ו/או ביה"ס.

של הילד  מוסכם בזאת על העברת מידע בין צוות הבוקר לצוות הצהרון, אודות התנהגותו והתנהלותו .ב

 במהלך היום.

 תזונה: .6

 בריא,  אות תזונאית, בחירת תפריטחברת הקייטרינג שנבחרה לספק את ארוחת הצהריים פועלת על פי הור

 .(ניתן להתעדכן באתר המרכז הקהילתי אודות התפריט) איכותי ומאוזן בהתאם להנחיות משרד החינוך.
 

 ביטוח הילדים: .7

  מבטחת ב"פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים" את כלל תלמידי מוסדות החינוך  קהילתי פרדסיהמרכז

 בפיקוח משרד החינוך. בנוסף מתקני המועצה מבוטחים בביטוח צד ג'. אשר
 

 :(מחירי השתתפות בצהרון יהיו כדלקמן)תנאי התשלום 

 'ד':-מחיר לצהרוני גנים וכיתות ג 
כולל צהרון בימי חופשות במהלך שנת )₪  960עלות של  :השתתפות במסגרת מלאה של חמישה ימים

 .(הלימודים, לא כולל קייטנות בוקר

 'ניצנים": -ב' -מחיר לצהרוני כיתות א" 
 כולל צהרון בימי חופשות במהלך שנת) ₪ 810 עלות של ל חמישה ימים:השתתפות במסגרת מלאה ש

  .(הלימודים, לא כולל קייטנות בוקר
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 ,לאחר מכן הרישום יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד! 21.6.30הרישום יתבצע עד ה .א
לא יתאפשר  כרטיס אשראי, או הוראת קבע בנקאית. התשלומים יבוצעו במעמד הרישום באמצעות : .ב

לכל  15 -עד ה 1 -חיוב בכרטיס אשראי יבוצע מידי חודש בין ה במזומן בכל חודש בחודשו. תשלום

 חודש.

סיבה  שכר הצהרון ייפרע גם בגין ימים בהם נעדר הילד מהצהרון בשל חופשה ו/או מחלה ו/או כל .ג

 אחרת.

הילד  תפותמובהר, למען הסר ספק, כי אי עמידה בתשלום כלשהו, תגרור הפסקה מידית של השת .ד

 , במקרה כאמור. למרכז הקהילתיבצהרון, וזאת מבלי לגרוע מכל צעד אחר אשר יעמוד 

בשיעור  עבור ילד שני במידה ושני הילדים נמצאים בצהרוני הגנים והנחה %5תינתן הנחה בשיעור של  .ה

 .(ההנחה היא רק לאחד הילדים)לתאומים  %10של 
 

 הוצאת ילד במהלך פעילות הצהרון: .8

בריאותיים, הצוות יהיה  והילד יראה קושי התנהגותי או אי ציות להוראות צוות הצהרון, לרבות תסמיניםבמידה  .א

הלימודים. ההורים מתחייבים להגיע, או לשלוח מי  רשאי ליצור קשר עם ההורים ולבקש לאוספו לפני סיום יום

 מטעמם בתוך שעה מרגע קבלת ההודעה.

בצהרון וזאת ללא  ימים בגין התנהגות לא הולמת או אי ציות לנהלים 3ד המרכז יהיה רשאי להשעות ילד/ה ע .ב

 התראה מראש.
 

 :מרכז הקהילתיהפסקת השתתפות על ידי ה .9

לת ומנה להחליט, על פי שיקול דעתה של גננת/סייעת הצהרון, רכזת הצהרונים, הא רשאיי מרכז הקהילתיה .א

התנהגותית, משמעתית,  בשל סיבה, כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון, וזאת המרכז הקהילתי 

 בריאותית או כל סיבה אחרת שתיראה למועצה.

יום  14 להפסיק את השתתפותו של הילד בצהרון וזאת לאחר מתן התראה של רשאייהא  מרכז הקהילתיה .ב

ממועד הפסקת  מראש. במקרה כזה תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון, החל

 ההשתתפות ואילך.

להוציאו לאלתר  מרכז הקהילתיה יבמקרה שהילד מסכן את עצמו או/ו את הילדים או שאר הצוות בצהרון, רשא .ג

 ללא הודעה מוקדמת.
 את הזכות שלא לרשום ילד לצהרון במידה ויש להורה חוב למועצה. ולעצמ שומר מרכז הקהילתיה .ד

 

 ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים: .10

חודש  עד סיום למרכז הקהילתילהפסיק השתתפות ילדם בצהרון תינתן על ידי ההורים  הודעה בדבר כוונה .א

 ההודעה על ידם. קלנדרי לגבי החודש הבא. ההורים יחוייבו בתשלום עד סוף החודש שבו ניתנה

יחויבו ההורים  לאחר תאריך זה 25/08/2021לו עד לתאריך מודים יתקבביטולים לפני פתיחת שנת הלי .ב

 טמבר.בתשלום חודש ספ

 מחלה ממושכת.  אין החזרים כספיים עקב היעדרות הילד/ה ממסגרת הצהרון, להוציא מקרים חריגים של .ג

להם מקום בצהרון. הרישום לצהרון  ידוע להורים, כי אם יגישו ערעור לשיבוץ מחדש של גן הבוקר, לא מובטח .ד

 יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.

 שינויים, טל"חמובהר בזה כי פעילות הצהרון כפופה ל
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