
 מרכז קהילתי אזורי -מועצה אזורית עמק חפר

 שנתיות ופעילויות בחוגים הרשמה ונהלי השתתפות תקנון

 , ישראל שביל ,גלריות סיורי וביניהם קורסים ,סדרות ,סדנאות ,טיולים ,לחוגים מתייחס התקנון *
 .אחרת כתוב בהם במקומות למעט ,ועוד חברותא ,אבשלום מכון 
 .החוגים לפעילות צטרפותכםה על אתכם מברך הקהילתי המרכז 
 .ההרשמה נהלי את ובעיון לב בתשומת קראו אנא ,ויעיל נאמן שירות לכם לתת שנוכל מנת על 

 

 כללי

 אחרת צוין כן אם אלא 30.6.20 - ה ועד 1.9.19 – מה החל יפעלו הקהילתי המרכז חוגי
 .זו בחוברת המפורסם החופשות ללוח ובהתאם

 החזרי יבוצעו לא כי בזאת מובהר .ומועדים חופשה ימי םוכוללי משוקללים החוגים מחירי
 .חופשה ימי בגין תשלומים
 .)אחרת מצוין כן אם אלא( תשלומים 10 – ב פעילות חודשי 10 עבור מראש יוסדר התשלום

 .הפעילות שנת לסיום ועד ההצטרפות מתאריך יחושב התשלום ,מאוחרת הצטרפות של במקרה
 אשראי בכרטיס תשלומים בפרישת ,השנה לכל מראש לוםבתש מותנית בחוגים ההשתתפות

 .השנה לכל במזומן או ,בהמחאות , www.hefer.org.il האינטרנט אתר באמצעות
 מעבר התשלומים את לפרוש יהיה ניתן לא . 30.06.20 - מ יאוחר לא האחרון התשלום מועד

 .פעילות שנת כל של יוני לחודש
 .בפעילות השתתפותו תתאפשר לא ,החוג עבור שילם לא אשר משתתף
 יחויב הניסיון שיעור ,לחוג הצטרפות של במקרה .חינם ניסיון שיעור יתאפשר השנתיים בחוגים

 .בתשלום
 .מראש התשלום בהסדרת מחויב ,הניסיון שיעור לאחר בחוג השתתפות המשך
 .גחו פתיחת לצורך הנדרש נרשמים מינימום לקבוע הזכות את לעצמו שומר הקהילתי המרכז
 14 הודעה כך על שנתן ובלבד ,דעתו שיקול ולפי עת בכל חוג לסגור רשאי הקהילתי המרכז

 .מראש ימים
 שעות ,הפעילות ימי ,החוג מפעיל את לשנות ,דעתו שיקול פי-על ,רשאי הקהילתי המרכז

 .חוגים לאחד או לבטל ,הפעילות
 .במלואו התשלום של היחסי החלק יוחזר ,הקהילתי המרכז י"ע חוג ביטול של במקרה
 הקהילתי המרכז חוגי/בפעילויות להשתתף תורשה לא ,הקהילתי למרכז כספים החייבת משפחה

 .החוב לסילוק עד
 .המחאה כל עבור ₪ 20 בסך העמלה בתשלום הלקוח יחויב חוזרת המחאה עבור

 בפעילות פוגע ל"והנ במידה ,שיקוליו פי על ,משתתף פעילות להפסיק רשאי הקהילתי המרכז
 .המדריך י"ע שיקבע חלופי במועד יוחזר ,הקהילתי המרכז י"ע שיבוטל שיעור
 .החוג מתקיים בו ובמרחב בזמן רק ,בחוגים המשתתפים על אחראי הקהילתי המרכז

 

 החזרים / הרשמה ביטול

 .המשתתף באחריות הינו בחוג ההשתתפות ביטול
 לתוקפה ותיכנס לוחתיתהש החוגים לרכזת במייל או בכתב תינתן חוג ביטול על הודעה
 .הקהילתי מהמרכז אישור קבלת לאחר

 .עבודה ימי 3 בתוך הביטול להודעת אישור קבלת לוודא המשתתף על
 .הקהילתי המרכז אישור קבלת לאחר לתוקפו יכנס הביטול
 .הביטול הודעת נמסרה בו החודש של האחרון מהיום החל לתוקף יכנס חוג ביטול

 .התשלום תקופת סוף עד החוג בפעילות ךלהמשי רשאי יהיה המשתתף
 .המדריך או הטלפון באמצעות ביטולים ייעשו לא
 .בגינו כספים החזר ייעשה ולא ,חוג של רטרואקטיבי ביטול אין

 יחסי באופן ןיינת זיכוי ,₪ 40 בסך ביטול דמי לתשלום בכפוף יתבצע בחוג השתתפות ביטול
 .היתרה מסכום
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 עקב שבועות 3 מעל היעדרות של במקרה למעט ,מחוג דרותהיע בגין כספי החזר יינתן לא
 .רפואי אישור ובהצגת ,מחלה

 .החוגים חופשות ללוח בהתאם חופשה ימי בגין פעילות החזר או כספי החזר יינתן לא
 .האשראי חברת למדיניות בהתאם יתבצע ההחזר ,אשראי בכרטיס זיכוי באמצעות החזר של במקרה
 . 31.3.20 לתאריך עד תתקבלנה חוגב ההשתתפות לביטול בקשות
 .חוג ביטול בגין החזר יתאפשר לא זה מועד לאחר

 

 הנחות

 .אב מבית משתתף לכל ,שלוחה באותה ,ומעלה שני חוג על הנחה  5%
 .החוגים מבין הזול החוג על נתןית ההנחה
 .חפר עמק א.מ למדיניות בהתאם רווחה הנחות

 .הנחות כפל אין
 השונות בשלוחות החוגים ובמערכת מהההרש בנהלי שינויים יתכנו*
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 2020-2019גנים לשנת תש"פ  תקנון צהרוני

 כללי:

  - ימים ראשוןב, 30.6.2020ועד ליום  1.9.2019המרכז הקהילתי יפעיל את הצהרון החל מיום  .א

 בלבד. 17:00-14:00בין השעות:  חמישי

 צהרון יפעל בשעות אילו, גם ביום בו מסתיימת פעילות גן הבוקר מוקדם יותר, עקב ה .ב

 התארגנות הגננות למסיבה.

 של המרכז הקהילתי, אולם במידת הצורך יופעל גם  הצהרון יופעל על ידי צוות קבוע  .ג

 באמצעות ממלאי מקום.

 ייפתח עם עובדות זמניות  הואבמידה ובתחילת שנת הלימודים לא יהיה צוות קבוע לצהרון,  .ד
 עד לגיוס הצוות הקבוע.

 
הפעילות בערבי חג, ימי חול המועד ומועדים מיוחדים, הינם בהתאם לחוק פיקוח ושעות ימי  .ה

 הצהרונים ויימסרו מראש בתחילת השנה על ידי המרכז הקהילתי. 

 מתחם גנים.  הצהרון יפעל במבנה גן ילדים. ייתכן שהילדים יועברו מגן אחד לגן אחר באותו .ו

 פעילות הצהרונים הינה באחריות ובפיקוח המרכז הקהילתי בליווי פדגוגי מקצועי ובשיתוף  .ז

 פעולה עם מחלקת הגנים באגף החינוך במועצה.

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

 את ילדם אם יתברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה, אינו חש בטוב או שאינו 

 היום.סדר יכול להשתתף בפעילות הצהרון עקב התנהגות שאינה מאפשרת ניהול תקין של 

  ההורים מצהירים בזה שהילד/ה שוהה בבוקר בגן מועצה רגיל.  .ט

על ההורים לוודא , כלשהיא מסגרת מיוחדתמועצה רגיל, אלא בלומד/ת בגן אינו והילד/ה במידה 

 מראש מול המרכז הקהילתי התאמתו/ה למסגרת הצהרון בטרם הרשמתו ובאישור בכתב.

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

  .וכדומה

 במקרה בו הוחלט שלא לפתוח צהרון עקב מספר נמוך של ילדים ו/או מפאת מערך שיקולים  .יא

  אחרים של המרכז הקהילתי, המרכז הקהילתי יודיע על כך להורים לא יאוחר מיום

 .2019ליוני  30 -ה

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

 בלבד. על בסיס מקום פנוי, למזכירות המרכז הקהילתי ויבוצע שיבוץ מחדש לצהרון המתאים

 

 :חופשות

 .יפורסם בהמשךו קבע לפי חוק הפיקוח על הצהרוניםיי נים,חופשות הצהרולוח  .א

 .16:30 - 13:00 בין השעות הצהרונים יפעלו חנוכה ופסח  בחופשות .ב
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 איסוף בתום יום פעילות:

 אין לאחר בהוצאת הילדים.  -  17:00הצהרון פעיל עד השעה  .א

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

איסוף הילדים בתום יום הפעילות ייעשה על ידי ההורים או ע"י מורשה מטעמם, שפרטיו יימסרו  .ג

 מראש בכתב לצוות הצהרון לצורך זיהויו. 

 יציאת הילדים לחוגים בשעות פעילות הצהרון.לא תתאפשר  .ד

 .צוות הצהרוןלעדכן את על ההורים בימים בהם ילד צפוי להיעדר מהצהרון,  .ה

 

 שביתה: 

 במקרה של שביתה מלאה במערכת החינוך יפעלו הצהרונים במתכונת רגילה החל מהיום הראשון .א

 .בגני הילדים 17:00-14:00לשביתה, בין השעות 

 

 הזנה:

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

 עודת כשרות.ת משרד הבריאות ובעלת על ידי         

 .לדים בעלי רגישויות מיוחדותה ליהזניעשה את מירב המאמצים לספק המרכז הקהילתי  .ב

 יעודכנו מראש.ההורים אילו במידה ותידרש תוספת תשלום בגין מנות 

 

 רישום ותשלום:

 .1/2/2019בתאריך:  לצהרונים פתיחת ההרשמה .א

 המוקדם ביניהם. -תפוסה מלאה של המסגרת או ב 30/5/2019תאריך: סיום ההרשמה ב .ב

 .לחודש₪  935התשלום עבור צהרון גני ילדים הינו סך של  .ג

 2020ועד חודש יוני  2019ספטמבר  מחודש , החלחודשי פעילות מלאים 10למשך התשלום ך ס .ד

 תשלומים באמצעות כרטיס אשראי  10 -יבוצע מראש ב (,הצהרוןמלאה של )שנת פעילות 

 ההרשמה. במעמדשיינתנו  ,או המחאות

 הראשון של חודש   אשר ינוכו מהתשלום₪,  300ו דמי הרשמה בסך: יגבהרשמה ימעמד הב .ה

 .2019ספטמבר 

 ₪. 300בסך  לא יוחזרו  דמי הרישום 15/6/2019תאריך: יודגש כי במידה ותבוטל ההשתתפות לאחר 

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

 סיבה אחרת.  כל
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 ההורה יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהחזרתה, כולל ריבית והצמדה. ,במקרה של המחאה שחזרה .ז

 מובהר למען הסר ספק, כי אי עמידה בתשלום כלשהו תגרור הפסקה מידית של השתתפות  .ח

 הילד בצהרון.

 , עפ"י קריטריונים שנקבעו מראש הנחותהבוועדת ותידון באופן מסודר תוגש  הלהנח הבקשכל  .ט

  .על ידי חברי הועדה

  .שנת תשע"ט אינן רלוונטיות לשנת תש"פמהלך ב ההנחותעדת ובוהחלטות שהתקבלו  .י

 .באמצעות מנהלת השלוחה/ רכזת הצהרונים בקשות מחדשלהגיש  יש

 אין אפשרות לרישום חלקי לצהרון. .יא

 .מותנה במילוי הצהרת הבריאות רישום הילד לצהרון .יב

 

 הצהרת בריאות:

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

 מגבלות רפואיות/התנהגותיות העשויות למנוע את השתתפותו בפעילות בצהרון ואו 

 המחייבת התייחסות ואו טיפול מיוחד במסגרת הצהרון.

לילד/ה סייעת אישית,  על ההורים לעדכן בעת הרישום או בזמן תקופת הצהרון באם ישתזכורת:  .ב

 רפואית ועוד.

 הצהרון. על פי הוראות חוזר מנכ"ל חל איסור לתת תרופות לילדים במסגרת .ג

 

 

 

 ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים:

 על ידי ההורים   תימסר בכתב בלבדהודעה בדבר כוונה להפסיק השתתפות ילדים בצהרון  .א

  .הקהילתי או למזכירות המרכז השלוחתית לרכזת הצהרונים

 הביטול ייכנס לתוקפו ביום האחרון של חודש ההודעה. .ב

 בגין הימים שבין מתן ההודעה לכניסת ההודעה לתוקף יחויב ההורה בתשלום מלא. .ג

 נתן החל מהחודש העוקב.ההחזר יי .ד

 לא יינתן החזר עבור חודש חלקי. .ה

 

 

 

 בעיה הדורשת התייחסות מיוחדת, על ההורים לבדוק מול המרכז הקהילתי  נהבמידה ויש
 .לילדם צהרוןההתאמת מסגרת את 
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 ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת המרכז הקהילתי:

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

 התנהגותיות או אחרות.      

 ההורים ועדכונם לגבי מצב ילדם בצהרון.צעד זה ייעשה תוך שיתוף     

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

 לתקנון זה.ם ההורים, בהתא    

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

 י למנוע את סגירת הצהרון. כד מוסכם   

 במידה ולא ימצא הסדר מוסכם ייאלץ המרכז הקהילתי להודיע על סגירת הצהרון.   

 
 .הנחיות משרד החינוך והאוצרלהתאם בתקנון יתכנו שינויים בלתשומת לבכם: *
 

 
 ** לתושבי בחן בלבד:

 בלבד ₪ 935 ס"ע הינו הקהילתי המרכז צהרון עבור התשלום. 
 בחן קיבוץ של חברתי חינוך לטובת הינו ₪ 215 ס"ע , הנוסף התשלום כי לי ידוע 

 בחן של המקומי הועד לרשום רבעון כל ויועבר ידנו על יגבה התשלום ,ובאישורו ,המקומי הועד מנהל אותו
 יוני 'ספט( מלאים פעילות חודשי 10 עבור ,לחודש ₪ 215 בסך החברתי החינוך עבור התשלום(. – 
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 2020-2019לשנת תש"פ  מועדוניותתקנון צהרוני 

 כללי:

  - ימים ראשון, ב30.6.2020ועד ליום  1.9.2019המרכז הקהילתי יפעיל את המועדונית החל מיום  .א

 בלבד. 17:00, החל משעת סיום הלימודים בבית הספר ועד השעה חמישי

ספרית מוקדם יותר, בעקבות המועדונית תפעל בשעות אילו, גם ביום בו מסתיימת הפעילות הבית  .ב

 צורכי בית הספר.

 ופעל גם תשל המרכז הקהילתי, אולם במידת הצורך  ופעל על ידי צוות קבוע ת מועדוניתה .ג

 באמצעות ממלאי מקום.

 יפתח עם עובדות זמניות ת היאבמידה ובתחילת שנת הלימודים לא יהיה צוות קבוע למועדונית,  .ד
 עד לגיוס הצוות הקבוע.

 
הפעילות בערבי חג, ימי חול המועד ומועדים מיוחדים, הינם בהתאם לחוק פיקוח ושעות ימי  .ה

 הצהרונים ויימסרו מראש בתחילת השנה על ידי המרכז הקהילתי. 

 בכיתה של המועצה האזורית או בית הספר.פעל תהמועדונית  .ו

 עי ובשיתוף הינה באחריות ובפיקוח המרכז הקהילתי בליווי פדגוגי מקצומועדונית פעילות ה .ז

 במועצה.אגף החינוך פעולה עם 

ההורים, או מישהו מאושר מטעמם, יגיעו למועדונית מיד עם קבלת קריאה מצוות המועדונית לאסוף  .ח

 את ילדם אם יתברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה, אינו חש בטוב או שאינו 

 היום.סדר יכול להשתתף בפעילות המועדונית עקב התנהגות שאינה מאפשרת ניהול תקין של 

   מסגרת בית ספרית רגילה.ההורים מצהירים בזה שהילד/ה שוהה בבוקר ב .ט

על במסגרת בית ספרית רגילה, אלא במסגרת מיוחדת כלשהיא , לומד/ת אינו במידה והילד/ה 

/ה למסגרת המועדונית בטרם הרשמתו ותי התאמתההורים לוודא מראש מול המרכז הקהיל

 ובאישור בכתב.

על ההורים לעדכן בעת הרישום או בזמן תקופת המועדונית באם יש לילד/ה סייעת אישית, רפואית  .י

 . כדומהו

 במקרה בו הוחלט שלא לפתוח מועדונית עקב מספר נמוך של ילדים ו/או מפאת מערך שיקולים  .יא

ליוני  30 -ה רכז הקהילתי יודיע על כך להורים לא יאוחר מיוםאחרים של המרכז הקהילתי, המ

2019. 

 רר שינוי ברישום למועדונית, על ההורים להודיע בית הספר, הגובכל מקרה של שינוי בשיבוץ ל .יב

מזכירות המרכז הקהילתי ויבוצע שיבוץ מחדש למועדונית רכזת הצהרונים השלוחתית או לל

 בלבד. על בסיס מקום פנוימה, המתאי
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 :חופשות

 ויפורסם בהמשך. הפיקוח על הצהרוניםקבע לפי חוק יי המועדונית,חופשות לוח  .א

 .16:30 - 13:00 ין השעות המועדונית תפעל בחנוכה ופסח  בחופשות .ב

 

 איסוף בתום יום פעילות:

 אין לאחר בהוצאת הילדים.  -  17:00עד השעה  ההמועדונית פעיל .א

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

איסוף הילדים בתום יום הפעילות ייעשה על ידי ההורים או ע"י מורשה מטעמם, שפרטיו יימסרו  .ג

 מראש בכתב לצוות המועדונית לצורך זיהויו. 

 לא תתאפשר יציאת הילדים לחוגים בשעות פעילות המועדונית. .ד

 .צוות המועדוניתלעדכן את על ההורים דונית, בימים בהם ילד צפוי להיעדר מהמוע .ה

 

 שביתה: 

 מתכונת רגילה החל מהיום הראשוןתפעלנה המועדוניות בבמקרה של שביתה מלאה במערכת החינוך  .א

 לפי מערכת השעות של ילדי ביה"ס.לשביתה, 

 

 הזנה:

 ת המאושר ,קייטרינגחברת ארוחת צהריים בשרית חמה וארוחת ארבע, שיסופקו ע"י  תכולל מועדוניתהא.      

 עודת כשרות.ת משרד הבריאות ובעלת על ידי         

 המרכז הקהילתי יעשה את מירב המאמצים לספק הזנה לילדים בעלי רגישויות מיוחדות. .ב

 במידה ותידרש תוספת תשלום בגין מנות אילו ההורים יעודכנו מראש.

 

 רישום ותשלום:

 .1/2/2019פתיחת ההרשמה למועדוניות בתאריך:  .א

 המוקדם ביניהם. -או בתפוסה מלאה של המסגרת  30/5/2019סיום ההרשמה בתאריך:  .ב

ולילדי כיתות ג'  לחודש₪  785הינו סך של ב'  –בית ספרית לילדי כיתות א'  מועדוניתהתשלום עבור  .ג

 לחודש.₪  935שך של 

 2020ועד חודש יוני  2019ספטמבר  מחודש , החלחודשי פעילות מלאים 10למשך התשלום ך ס .ד

 תשלומים באמצעות כרטיס אשראי  10 -יבוצע מראש ב (,מועדוניתהמלאה של )שנת פעילות 

 ההרשמה. במעמדשיינתנו  ,או המחאות

 אשר ינוכו מהתשלום הראשון של חודש  ₪,  300במעמד ההרשמה ייגבו דמי הרשמה בסך:  .ה
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 .2019ספטמבר 

 ₪. 300לא יוחזרו  דמי הרישום בסך  15/6/2019שתתפות לאחר תאריך: יודגש כי במידה ותבוטל הה

 בשל חופשה ו/או מחלה ו/או  מועדוניתיפרע גם בגין ימים בהם נעדר הילד מה מועדוניתשכר ה .ו

 סיבה אחרת.  כל

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

 מובהר למען הסר ספק, כי אי עמידה בתשלום כלשהו תגרור הפסקה מידית של השתתפות  .ח

 .מועדוניתהילד ב

 , עפ"י קריטריונים שנקבעו מראש ההנחותבוועדת ותידון באופן מסודר תוגש  הלהנח הבקשכל  .ט

 . על ידי חברי הועדה

 יש .ת תש"פשנת תשע"ט אינן רלוונטיות לשנמהלך ב ההנחותועדת ובהחלטות שהתקבלו  .י

 .באמצעות מנהלת השלוחה/רכזת הצהרונים  מחדשבקשות להגיש 

 אין אפשרות לרישום חלקי למועדונית. .יא

 .מותנה במילוי הצהרת הבריאות רישום הילד למועדונית .יב

 

 הצהרת בריאות:

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

 מגבלות רפואיות/התנהגותיות העשויות למנוע את השתתפותו בפעילות במועדונית ואו 

 המחייבת התייחסות ואו טיפול מיוחד במסגרת המועדונית.

על ההורים לעדכן בעת הרישום או בזמן תקופת המועדונית באם יש לילד/ה סייעת אישית, תזכורת:  .ב

 רפואית ועוד.

 המועדונית. על פי הוראות חוזר מנכ"ל חל איסור לתת תרופות לילדים במסגרת .ג

 

 

 

 ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים:

 על ידי ההורים   תימסר בכתב בלבדהודעה בדבר כוונה להפסיק השתתפות ילדים במועדונית  .א

 . הקהילתי או למזכירות המרכז השלוחתית לרכזת הצהרונים

 הביטול ייכנס לתוקפו ביום האחרון של חודש ההודעה. .ב

 בגין הימים שבין מתן ההודעה לכניסת ההודעה לתוקף יחויב ההורה בתשלום מלא. .ג

 ההחזר יינתן החל מהחודש העוקב. .ד

 חלקי. לא יינתן החזר עבור חודש .ה

 

 בעיה הדורשת התייחסות מיוחדת, על ההורים לבדוק מול המרכז הקהילתי  נהבמידה ויש
 את התאמת מסגרת הצהרון לילדם.
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 ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת המרכז הקהילתי:

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

 התנהגותיות או אחרות.   בריאותיות,    

 צעד זה ייעשה תוך שיתוף ההורים ועדכונם לגבי מצב ילדם במועדונית.    

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

 לתקנון זה.ם ההורים, בהתא    

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

 הסדר מוסכם כדי למנוע את סגירת המועדונית.    

 במידה ולא ימצא הסדר מוסכם ייאלץ המרכז הקהילתי להודיע על סגירת המועדונית.   

 
 .הנחיות משרד החינוך והאוצרלהתאם בתקנון יתכנו שינויים בלתשומת לבכם: *
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 2020-2019תקנון תלמוד תורה לשנת הלימודים תש"פ 

 בי"ס הרא"ל כפר הרא"ה
 

 מיקום ומועדי פעילות:

 . 30.6.20ועד ליום  1.09.19המרכז הקהילתי יפעיל את פעילות תלמוד תורה בביה"ס הרא"ל החל מיום  .א

 הפעילות תופעל על ידי צוות מורים אשר גוייס והוכשר ע"י ביה"ס הרא"ל, ולפעילות ימונה מנהל בפועל. .ב

 , 16:00הפעילות תתקיים בימים שני , שלישי ורביעי.  שעות פעילות הינן משעת סיום הלימודים ועד השעה  .ג

 בימי הפעילות של ביה"ס. 

 לא תתקיים פעילות בימי החופשה.  .ד

 פעילות תלמוד התורה הינה בפיקוח מקצועי של מנהלת בית הספר הרא"ל ובשיתוף ועד הורי בית הספר. .ה

 ₪  250בלבד, המורכב מתשלום עבור לימוד תלמוד תורה ₪  445ת תלמוד תורה הינו ע"ס התשלום עבור פעילו .ו

 עבור ההזנה. ₪  195ועוד תשלום של 

ידוע לי כי קיימת אפשרות שמחיר ההזנה יתייקר במהלך השנה והתשלום בעבורו ההזנה יעודכן בהתאם. ההורים יקבלו  .ז

 יום מראש. 30הודעה על כך 

 

 מחירים ותשלומים:

 עבור הזנה.₪  195לחודש + ₪   250תשלום עבור פעילות תלמוד תורה  לכיתות א' עד ו'  הינו ה .א

 ,  2020ועד יוני  2019תשלומים לחודשים ספטמבר   10 -סך התשלום עבור שנת פעילות יבוצע מראש ב .ב

 על פי הפירוט בסעיף הבא.  –המחאות שיינתנו במועד ההרשמה  10באמצעות כרטיס אשראי או 

 

 חלוקת התשלומים תהיה כמפורט: 

 שכר הפעילות יפרע גם בגין ימים בהם נעדר הילד מהפעילות בשל חופשה ו/או מחלה ו/או כל .א

 סיבה אחרת. 

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

 סקה מיידית של השתתפות הילד בפעילות.מובהר למען הסר ספק, כי אי עמידה בתשלום כלשהו תגרור הפ  .ג

 אין אפשרות לרישום חלקי.  .ד
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 חופשות:

 פעילות תלמוד תורה לא תפעל בימי החופש ממסגרות בית הספר בהתאם ללוח החופשות. .א

 

 איסוף בתום יום פעילות:

יימסרו מראש לצוות    ההוראה איסוף הילדים בתום יום הפעילות ייעשה על ידי ההורים או ע"י מורשה מטעמם, שפרטיו  .א

 לצורך זיהויו.

 לחלופין במידה וההורים מאשרים שיחרור באופן עצמאי לבית, יש לחתום על טופס נלווה. .ב

  

 הצהרת בריאות:

א. ההורים מצהירים בזה על בריאותו של הילד וכי אין שום מניעה או מגבלה רפואית/התנהגותית העשויים למנוע את 

 השתתפותו בפעילות ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות, בהתאם לכללי ההתנהגות וסדר היום של המסגרת החינוכית. 

אותית ו/או מגבלה אחרת ממנה סובל/ת ילדם והמחייבת ב. ההורים מצהירים כי לא ידוע להם על בעיה ו/או מגבלה ברי

 התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת. 

 ה. על פי הוראות חוזר מנכ"ל חל איסור לתת תרופות לילדים במסגרת הפעילות.
 
 

 
 

 

 הזנה:

א. הפעילות כוללת ארוחת צהריים בשרית חמה שתסופק ע"י חברת קייטרינג המאושרת ע"י משרד הבריאות  ובעלת תעודת 

 כשרות.

 ב. ילדים בעלי רגישויות מיוחדות יצטרכו להביא אוכל מהבית, ולא יחוייבו עבור דמי הזנה.

 

 ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים:

כוונה להפסיק השתתפות ילדים בפעילות תינתן על ידי ההורים למנהלת השלוחה או למזכירות המרכז הודעה בדבר  .א

 הקהילתי, בכתב.

 שבוע ימים. –זמן התראה מינימאלי להודעת ביטול  .ב

 ההחזר יינתן החל מהחודש העוקב, ובכל מקרה לא יינתן החזר עבור חודש חלקי. .ג

 ₪. 250דהיינו דמי הביטול יהיו בשיעור של חודש פעילות,  .ד

 

 ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת המרכז הקהילתי: 

 

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

 התנהגותיות או אחרות. צעד זה ייעשה תוך שיתוף ההורים ועידכונם לגביי מצב ילדם.    

יהיה רשאי להפסיק פעילותו של ילד בפעילות בכל מקרה של אי עמידה בתשלומי ההורים, בהתאם לתקנון  ב. המרכז הקהילתי

 זה.

 ג.  במקרה של ירידת מספר הילדים בפעילות מהמינימום הנדרש תתקיים אסיפת הורים ננסה למצוא הסדר מוסכם 

 כדי למנוע את סגירת התלמוד תורה. 

במידה ויש בעיה הדורשת התייחסות מיוחדת על ההורים לבדוק מול המרכז הקהילתי התאמת מסגרת 
 הפעילות.
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 "פתש הצהרת בריאות ואישור קריאת תקנון
   kids.emekhefer@gmail.comיש לשלוח למייל: 

 מותנה בשליחת הצהרת הבריאות / מועדונית רישום הילד לצהרון
 פרטי הילד/ה: 

 תעודת זהות שם הילד/ה שם משפחה

   

 

 משובץ לגן בוקר  כתובת מלאה  מין  תאריך לידה 

    

 

 פרטי ההורים:  

 טלפון נייד ת.ז  שם האם טלפון נייד  ת.ז  שם האב

      

 
 טלפון חרום של אחראי נוסף   כתובת מייל   מין   טלפון בבית 

    

 

 הצהרת בריאות:

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. 

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

 הצהרון. 

 

  ___________________ :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. 

  וכי הם מקובלים עלי."פ לשנה"ל תשתקנון ההרשמה הריני מאשר/ת כי קראתי את 

 ת.ז ההורה__________________________     חתימת ההורה________________________  

רגישויות או 
   אלרגיות:

רגישות לתרופות או לגורם    
   אחר:

   התעלפויות או התכווצויות:      ליקוי שמיעה:      

   מגבלה או ליקוי אחר:      ליקוי ראייה:      

mailto:kids.emekhefer@gmail.com
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 פ"תש לפעוטון בריאות והצהרת הרשמה תקנון

 

 :כללי
 14.8.2020  ליום ועד 1.9.19 מיום החל הפעוטון את יפעיל הקהילתי המרכז •
 באמצעות גם הפעוטון יופעל הצורך במידת .הקהילתי המרכז של קבוע צוות ידי על יופעל הפעוטון •
 .מקום ממלאי  
  12:30 – 7:00 שישי ובימי 16:30 – 7:00 – :השעות בין חמישי ראשון בימים יפעל הפעוטון •
 .הקיבוצי החופשות ללוח צמוד ויהיה ,ל"שנה תחילת עם יימסר הפעוטון חופשות לוח •
 

 :פעילות יום בתום איסוף
 יימסרו שפרטיו ,מטעמם מורשה י"ע או ההורים ידי על ייעשה הפעילות יום בתום הילדים איסוף •

 .זיהויו לצורך הפעוטון לצוות מראש
 .הפעוטון סיום לשעת עד ילדם את לאסוף להגיע מתחייבים ההורים •
 

 :הזנה
ביניים ארוחות ושתי חמה צהריים ,בוקר ארוחת כולל הפעוטון. 

כשרות תעודת ובעל הבריאות משרד י"ע המאושר קייטרינג י"ע יסופק המזון. 
מתאים אישור על ולחתום מהבית אוכל להביא יצטרכו מיוחדות רגישויות בעלי ילדים. 
 

 :ותשלומים עלויות
 - יגבה התשלום .)אוגוסט ספטמבר( פעילות חודשי 12 עבור בחודש ₪ 3500 הינם בפעוטון ההשתתפות דמי •
 במזומן .אשראי כרטיס או/ו בהמחאות תשלומים 12 עד התשלום את לפרוס ניתן .השנה כל עבור מראש  
 .השנה כל עבור פעמי חד מלא תשלום יגבה  
 . הקהילתי המרכז של העמלות מדיניות תחול אשראי בכרטיס תשלום על •
 והינו ₪ 100 ס"ע נוסף תשלום קיים כי לי ידוע ,₪ 3400 סך על הינם בפעוטון ההשתתפות דמי •
 כל ויועבר ידנו על יגבה התשלום ,ובאישורו ,המקומי הועד מנהל אותו בחן קיבוץ של חברתי חינוך לטובת  
 .בחן של המקומי הועד לרשות רבעון  
 

 וביטול רישום נהלי
 .בריאות והצהרת תקנון על וחתימה ₪ 1000 בסך פעמיים חד רישום דמי מחייבת לפעוטון הרשמה •
  2019 ספטמבר חודש בתשלום יקוזזו הרישום דמי •
 .יוחזרו לא הרישום דמי הרשמה דחיית או/ו ביטול של במקרה  
  5% של הנחה תינתן בפעוטון הרשום במשפחה שני ילד עבור •
 סיבה כל או/ו מחלה או/ו חופשה בשל מהפעוטון ה/הילד ה/נעדר בהם ימים בגין גם יפרע הפעוטון תשלום •
 .אחרת  
 .והצמדה ריבית בתוספת הגביה והוצאות החזרה בעמלת יישא ההורה כובדה שלא המחאה של במקרה •
 ה/הילד פעילות את להפסיק הקהילתי המרכז רשאי הלימוד שכר של חלקי או מלא תשלום אי של במקרה •
 גביה הוצאות ובתוספת ₪ 1000 בגובה ביטול דמי בתוספת החוב בתשלום יחויב וההורה דיחוי כל ללא  
 .והצמדה ריבית  
 המוקדם מלאה בתפוסה או 15.4.19 הינו האחרון והמועד 01.03.19 לפעוטון הרישום מועד פתיחת •
 .מבניהם  
 ירשמו אשר ממשיכים לילדים הרשמה עדיפות תינתן ,)מלכתחילה מאד מוגבל המקומות מספר לב שימו)  
 (.בזמן   
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 :ההורים ביוזמת השתתפות והפסקת הרשמה ביטול
 .בכתב הצהרונים לרכזת ההורה ידי על תינתן בפעוטון ה/ילד השתתפות להפסיק כוונה בדבר הודעה •
 של לתוקף לכניסה ההודעה מתן שבין הימים ובגין ההודעה חודש של האחרון ביום לתוקפו יכנס הביטול •
 .מלא בתשלום ההורה יחויב ,הביטול  
 ₪ 1000 בסך ביטול בדמי ההורים יחויבו בנוסף •
 של ל"שכ בגובה ביטול בדמי ההורים יחויבו 1.4.2020 מיום החל בפעוטון ההשתתפות ביטול של במקרה •
 .מלא חודש  
 

 :הקהילתי המרכז ביוזמת השתתפות והפסקת הרשמה ביטול

 סיבות ,התאמה אי של מסיבות בפעוטון משתתף של פעילותו להפסיק רשאי יהיה הקהילתי המרכז •
 .בפעוטון ילדם מצב לגבי ועדכונם ההורים שיתוף תוך ייעשה זה צעד .אחרות או התנהגותיות ,בריאותיות  
 .במלאה ההשתתפות דמי יתרת תוחזר הקהילתי המרכז ביוזמת ביטול של במקרה •
 

 בריאות תקנון
 תוך הילדים כלל לרווחת ,הפעוטון של התקין תפקודו את ולהבטיח הידבקות של תופעה לצמצם מנת על

 .בריאותם על מרבית שמירה
 שיקשה ,מיוחד לטיפול ה/וזקוק ברע ה/חש הוא בהם במקרים לפעוטון ה/ילד משליחת להימנע ההורים על
 .מדבקת במחלה חולה הילד בהם במקרים וכן הפעוטון תפקוד על

 

 :לפעוטון ה/הילד את להביא אין הבאים במקרים
 .ומעלה c38 חום  .1
  .'וכו פטרת ,והקאות שלשולים ,עיניים דלקת ,ילדים מחלות מדבקות מחלות  .2
 .לפחות שעות 24 למשך התסמינים העלמות לאחר רפואי אישור עם לפעוטון חזרה . 3
  .ההורים את להזעיק הצוות על ,היום במהלך האלו מהמחלות לאחת סימנים ומתגלים במידה  .4

 .האפשרי בהקדם לפניה להיענות ההורים על    
 ואינם במידה החולה הילד את לקחת ההורים על האמון בוגר אדם של שם הצוות בידי להשאיר יש . 5

 .בעצמם להגיע יכולים    
 תרופה לילד ניתנה אם לדווח יש וכן הילד של הבריאותי במצבו שינוי של מקרה בכל הצוות את ליידע יש . 6

 .לפעוטון בואו טרם    
 .לילדים תרופה כל לתת המטפל הצוות על אסור חל הנחיות לפי . 7
 או/ו לפני תרופה מתן שיאפשר מינון ולקבל המטפל לרופא לפנות יש ,זמן לאורך תרופות מתן של במקרה . 8

 .הפעוטון שעות אחרי    
 וילד במידה .הפעוטון במסגרת לקבלו יוכלו לא )אינהלציה כגון( מיוחד רפואי לטיפול הזקוקים ילדים .9

 ולתת לפעוטון לבוא מטעמו אדם או ההורה יצטרך ,בפעוטון הפעילות שעות במשך זה מסוג לטיפול זקוק   
 .הטיפול את לילד   
 אישור להמציא יש ,מדבקות מחלות לאחר או/ו )רפואיות מסיבות( ומעלה ימים חמישה של היעדרות על.10
 .לפעוטון חזרה לצורך מרופא   
 

 את עצמי על לקבל ה/מסכים ואני הבריאות והצהרת התקנון את לאשר הריני

 . פ"תשע ל"לשנה ההרשמה תקנון התחייבויות את
__________          ________________        ___________________      _____________ 

 ת.ז                          חתימה                    תאריך                      ההורה שם
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 תש"פ פעוטון הצהרת בריאות ואישור תקנון הרשמה
 

 adita@hefer.org.ilאו לסרוק למייל :  09-8948929יש לשלוח לפקס: 
 פרטי הילד/ה:

 תעודת זהות שם הילד/ה שם משפחה

   

 

 רופא מטפל קופ"ח/ סניף/ טלפון מין תאריך לידה

    

 

 פרטי ההורים:

 טלפון נייד ת.ז שם האם טלפון נייד ת.ז שם האב

      

  כתובת אם  כתובת אב

 
 טלפון של אחראי נוסף מלבד ההורים כתובת מייל בביתטלפון 

   

   

 

 ?מי לוקח אותי הביתה

 ________________        אחר  אבא  אמא 

 
 הצהרת בריאות:

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

 הפעוטון.במסגרת 

במסגרת לבני/ בתי  יש/ אין )להקיף בעיגול( מגבלה בריאותית ו/או מגבלה אחרת, המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד  •

 הפעוטון.

 

 

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

רגישויות 
 /אלרגיות

 

רגישות לתרופות או לגורם 
 אחר:

 
 ליקוי שמיעה:      

 

 התעלפויות או התכווצויות:
 

 ליקוי ראייה:      
 

 מגבלה או ליקוי אחר:
  

    


