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 תקנון צהרונים לשנת הלימודים 

 לילדי גנים 2018 – 2019תשע"ט 

 

. הצהרון יופעל על ידי 30.6.2019ועד ליום  1.9.2018המרכז הקהילתי יפעיל את הצהרון החל מיום  .א

 צוות קבוע ומוסמך של המרכז הקהילתי, אולם במידת הצורך יופעל הצהרון גם באמצעות ממלאי מקום.

 בלבד. 14:00-17:00חמישי. שעות פעילות הצהרון בין השעות:  –ון הצהרון יפעל בימים ראש .ב

ימי הפעילות והשעות בערבי חג, ימי חול המועד ומועדים מיוחדים, הינם בהתאם ללוח החופשות של  .ג

 ו מראש בתחילת השנה על ידי המרכז הקהילתי. רמשרד העבודה ויימס

תארגנות הגננות למסיבה. הצהרון ייפתח במידה ובמהלך השנה תסתיים הפעילות בגן מוקדם, עקב ה .ד

 . 17:00עד השעה  14:00בשעה הרגילה, בשעה 

הצהרון יפעל במבנה גן ילדים של המועצה האזורית. ייתכן שהילדים יועברו מגן אחד לגן אחר באותו  .ה

 מתחם גנים. במידה ויוחלט על הסעת ילדים למתחם גנים אחר, ניידע את ההורים מראש .

ם הינה באחריות ובפיקוח המרכז הקהילתי בליווי פדגוגי מקצועי, בשיתוף מחלקת הגנים פעילות הצהרוני .ו

 באגף החינוך במועצה.

במקרה בו הוחלט שלא לפתוח צהרון עקב מספר נמוך של ילדים ואו מפאת מערך שיקולים אחר של  .ז

 .2018ליוני  30מיום המרכז הקהילתי, המרכז הקהילתי יודיע על כך להורים לא יאוחר 

 במידה ותיתכן אפשרות לקיום צהרון יולי, הרישום והתשלום יהיו יחד עם קייטנת הבוקר. .ח

 

 אופן התשלום

 יוני(.   -חודשי פעילות מלאים )ספטמבר 10, עבור לחודש₪  935התשלום עבור הצהרון הינו סך של  .א

עד  2018בר תשלומים לחודשים ספטמ 10 -סה"כ התשלום )עבור שנת פעילות הצהרון( יבוצע מראש ב .ב

 המחאות שיינתנו במועד ההרשמה. 10, באמצעות כרטיס אשראי או 2019יוני 

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

 סיבה אחרת. 

 במקרה של המחאה שחזרה ההורה יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהחזרתה, כולל ריבית והצמדה. .ד

מען הסר ספק, כי אי עמידה בתשלום כלשהו תגרור הפסקה מידית של השתתפות הילד מובהר ל  .ה

 בצהרון.

 בקשות להנחות יוגשו באופן מסודר ויידונו בוועדת הנחות עפ"י קריטריונים שנקבעו מראש. .ו

 אין אפשרות לרישום חלקי לצהרון. .ז
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 ופשותח
בחופשות סוכות, חנוכה ופסח * .שרד העבודהלוח חופשות הצהרון נקבע בתיאום עם לוח החופשות של מ

על פי לוח החופשות שיפורסם בתחילת השנה  7:30-16:00יפעל הצהרון במתכונת קייטנה בין השעות: 

וללא תשלום נוסף. בחגים אלו ייתכן ותתאפשר הצטרפות ילדים נוספים לקייטנה, שאינם בצהרון, 

 בתשלום. 

 איסוף בתום יום פעילות:
דים בתום יום הפעילות ייעשה על ידי ההורים או ע"י מורשה מטעמם, שפרטיו יימסרו מראש א. איסוף היל

 בכתב לצוות  הצהרון לצורך זיהויו. 

 ב. ההורים מתחייבים להגיע לאסוף את ילדם עד לשעת סיום הצהרון ולא לאחר מכן.

 ג. במקרה של איחורים תכופים תיתכן הוצאת הילד/ה מהצהרון.

 

 שביתה: 
 קרה של שביתה מלאה במערכת החינוך יפעלו הצהרונים במתכונת רגילה החל מהיום הראשוןא. במ

 .14:00-17:00לשביתה, בין השעות 

 

 הצהרת בריאות:

הרישום לצהרון לא תקף ללא הצהרת הורים )טופס מצורף( על בריאותו של הילד, על מגבלות  .א

ילות בצהרון ואו המחייבת התייחסות ואו רפואיות/התנהגותיות העשויים למנוע את השתתפותו בפע

 טיפול מיוחד במסגרת הצהרון.

במידה והילד/ה לומד/ת ההורים מצהירים בזה שהילד/ה שוהה בבוקר בגן מועצה רגיל ולא בגן אחר.  .ב

 בגן מיוחד כלשהו על ההורים לוודא מראש מול המרכז הקהילתי התאמתו/ה למסגרת הצהרון.

או בזמן תקופת הצהרון באם יש לילד/ה סייעת אישית,  על ההורים לעדכן בעת הרישום .ג

 רפואית ועוד.

ההורים מאשרים העברת מידע מצוות הבוקר לצוות הצהרון, ולהיפך, לגביי מצבו התנהגותו והתנהלותו  .ד

 של הילד/ה.

 ל פי הוראות חוזר מנכ"ל חל איסור לתת תרופות לילדים במסגרת הגן והצהרון.ע .ה

 

במידה ויש בעיה הדורשת התייחסות מיוחדת על ההורים לבדוק מול המרכז הקהילתי התאמת 
 הצהרון.מסגרת 

 

 הזנה:

הצהרון כולל ארוחת צהריים בשרית חמה וארוחת ארבע, שיסופקו ע"י קייטרינג המאושר ע"י משרד א. 

 תעודת כשרות. הבריאות ובעל
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הצהרון והקייטנות שבמסגרת הצהרון אינם כוללים ארוחת בוקר. על ההורים לשלוח ארוחת בוקר עם  ב.

 ילדיהם.

אוכל מהבית. הסדרי התשלום ייקבעו בהתאם מול המרכז ג. ילדים בעלי רגישויות מיוחדות יצטרכו להביא 

 הקהילתי.

 

 ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים:

הצהרונים או  לרכזת הודעה בדבר כוונה להפסיק השתתפות ילדים בצהרון תינתן על ידי ההורים  .א

 הקהילתי, בכתב. למזכירות המרכז

 החזר עבור חודש חלקי. ןלא יינת ההחזר יינתן החל מהחודש העוקב, ובכל מקרה .ב

 

 ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת המרכז הקהילתי:

א. המרכז הקהילתי יהיה רשאי להפסיק פעילותו של ילד בצהרון מסיבות של אי התאמה, סיבות 

 רון.התנהגותיות או אחרות.  צעד זה ייעשה תוך שיתוף ההורים ועדכונם לגביי מצב ילדם בצה בריאותיות,

ב. המרכז הקהילתי יהיה רשאי להפסיק פעילותו של ילד בצהרון בכל מקרה של אי עמידה בתשלומי 

 לתקנון זה. ההורים, בהתאם

ג. במקרה של ירידת מספר הילדים בצהרון מהמינימום הנדרש תתקיים אסיפת הורים ובה ננסה למצוא 

 כדי למנוע את סגירת הצהרון. הסדר מוסכם 

 דה שלא נמצא הסדר מוסכם ייאלץ המרכז הקהילתי להודיע על סגירת הצהרון.במי

 

 כללי:

ההורים, או מישהו מאושר מטעמם, יגיעו לצהרון מיד עם קבלת קריאה מצוות הצהרון לאסוף את ילדם  .א

אם יתברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה, אינו חש בטוב או שאינו יכול להשתתף 

 עקב התנהגות שאינה מאפשרת ניהול תקין של היום. בפעילות הצהרון

ב.  בכל מקרה של שינוי בשיבוץ לגן הבוקר הגורר שינוי ברישום לצהרון, על ההורים להודיע למזכירות 

 הקהילתי ויבוצע שיבוץ מחדש לצהרון המתאים רק על בסיס מקום פנוי.המרכז 

ת קבוע לצהרון, הצהרון ייפתח עם עובדות זמניות עד במידה ובתחילת שנת הלימודים לא יהיה צוו ג.

 הקבוע.לגיוס הצוות 

 *יתכנו שינויים לאור הנחיות משרד החינוך והאוצר
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 טהצהרת בריאות ואישור קריאת תקנון תשע"
  09-8948929ש לשלוח לפקס: י
 מותנה בשליחת הצהרת הבריאות  מועדונית/רישום הילד לצהרון

 פרטי הילד/ה: 

 שם משפחה

 

שם הילד/ה 

 

תעודת זהות

 

 תאריך לידה

 

  מין

  כתובת מלאה

  משובץ לגן בוקר/ בית ספר

 פרטי ההורים:  

 שם האב

 

  ת.ז

  טלפון נייד

 שם האם

 

  ת.ז

  טלפון נייד

 

 טלפון בבית 

  מין

   כתובת מייל 

  טלפון חרום של אחראי נוסף 

 בריאות:הצהרת 

לא ידוע לי על בעיה ו/או מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת בני/בתי והמחייבת  •

 התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת הצהרון/מועדונית. 

לבני/ בתי מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת, המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת  •

 הצהרון. 
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 רגישויות או אלרגיות: 

  רגישות לתרופות או לגורם אחר:

 ליקוי שמיעה: 

  התעלפויות או התכווצויות:

  ליקוי ראייה:

 מגבלה או ליקוי אחר:

  :בני/ בתי מלווה ע"י סייעת צמודה במסגרת הגן. הסיבה 

  . הנני מתחייב להודיע למרכז הקהילתי מידית על כל שינוי במצב הבריאותי של בני/בתי 

  אני מאשר העברת מידע מצוות הבוקר לצוות הצהרון ולהיפך לגבי מצבו, התנהגותו

 והתנהלותו של הילד. 

 .הריני מאשר/ת כי קראתי את תקנון ההרשמה לשנה"ל תשע"ח וכי הם מקובלים עלי 

 

 ת.ז ההורהחתימת ההורה

 
 


