
 

 "זצהרונים לשנת הלימודים תשע תקנון

 16:45עד   14:00שעות פעילות :  31.7.17עד  1.9.16תקופת הפעילות :  .1
 16.00עד  8.00 -לפי לוח החופשות של משרד הכלכלה מ – בחופשות החגים

 .יתבצע בנפרד, ללא כל קשר לצהרון( קייטנה )רישום ותשלום ל 16.30עד  13.00-מ   בחודש יולי
 ., החל מהיום הראשון לשנה"ל. כולל  ימי מסיבות וכו'בשעות הרגילותהצהרון יפעל במשך כל השנה  

 
 רישום:   .2

 . לא תפתח מסגרת במספר ילדים פחות מכך.ילדים 15מינימום פתיחת צהרון מותנית ברישומם של 
 .15/7/2016במקרה בו יוחלט שלא לפתוח צהרון , תימסר הודעה להורים עד 

 !בלבד על בסיס מקום פנוים מאוחר, לאחר סגירת הרשמה ובמהלך השנה, יהיה רישו
 חודשים! 3לתקופה של מינימום לפני מועד הכניסה.  ימים 2לפחות ויתבצע 

. לכל ימי הפעילות באותה חופשה( מותנה ברישום 8.00-16.00רישום ילד שאינו בצהרון, לימי חופשות החגים )
 .ליום₪  100בעלות של 

 . הגביה על בסיס חצי חודשי ולא על בסיס יומי.בתחילת חודש ובאמצע חודש בלבדכניסת ילד לצהרון, תתאפשר 
 .ולא יוחזרו במקרה של ביטוליגבו עם התשלום הראשון ₪  80דמי רישום בסך 

 לא יתאפשר רישום ילד במידה וקיימים חובות משנים קודמות, עד להסדרת תשלום החובות.
 .מלא לכל השנה הכולל הסדר תשלוםלא תתאפשר כניסת ילד לצהרון ללא רישום 

 לא תתאפשר המשך שהות של ילד שהתשלום עבורו אינו סדיר, או שאמצעי התשלום חזרו.
 20-מהחודש, בהודעה מראש, לא יאוחר רק בסוף הוצאת ילד מהצהרון תתבצע  ביטול הרשמה ביוזמת ההורים: 

 דמי רישום לא יוחזרו במקרה של ביטול. בקשה לביטול רישום תעשה בכתב.כל   .שלפני לחודש
 
 הנחות: .3
אך ורק על הנחה זו תחול  – שלישי ילדל 15%. שני מאותה משפחה ילדהנחה )מהמחיר המלא(, תינתן ל 10% 

 ימים בשבוע( . 5) שהות במסגרת מלאה
 צרף מסמכים מתאימים.חובה  ל  - הנחה )מהמחיר המלא(, תינתן למשפחה חד הורית 20%

 הנחה מיוחדת גבוהה יותר, תבטל את ההנחות הנ"ל. –לא תינתן הנחה על הנחה 
 
 פעילות צהרון בשעות הנוכחות הורים ב .4

 !חל איסור על כניסת הורים לצהרון בזמן הפעילות. נוכחות הורים מפריעה למהלך הפעילות
 
 איסוף בתום יום פעילות: .5

ילד לא יצא מהצהרון ללא ליווי הורים, או מורשה  ם.באחריותם הבלעדית של ההוריתהיה איסוף הילדים מהצהרון, 
 .חל איסור להוציא את הילד/ה מחוץ לשערעל ההורה/מלווה לאסוף את הילד/ה מתוך הגן.  מטעמם. מבוגר

 !לדייקומתחייבים  שעת פעילות הצהרון סיוםבההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון 
 . לכל רבע שעה₪  25במקרה של איחור יחויבו ההורים בתשלום של 

 
 :הצהרת בריאות   .7

 בצירוף אישור. וכו'רגישויות, מגבלות, מחלות כרוניות מידע מלא על בריאות הילד, לרבות  על  ההורים למסור
 במידה ולא יימסר מידע חשוב זה, האחריות תחול על ההורים בלבד!

 חום, דלקת עיניים, מחלות מעיים ו/או כל מחלה אחרת. חולה: עם  שלוח לצהרון ילדההורים מתחייבים לא ל
על ההורים להגיע  . במידה ובמהלך היום הילד יחוש ברע,רופא מטפל, לפיו הילד בריא חזרתו הילד מותנית באישור

            לפי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על הצוות לתת תרופות כלשהן. מיד עם קבלת הודעה ולאסוף את הילד.
 זיכוי בגין מחלה, יתבצע במקרה של מינימום שבועיים היעדרות ברציפות ויינתן בהצגת אישור רפואי בלבד!

 
 תנאי קבלה:.  8 

אותית , משמעתית או החברה רשאית להחליט כי ילד אינו מתאים למסגרת הצהרון וזאת בשל אי התאמה ברי
כל סיבה אחרת. הצהרון אינו נותן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים המצריכים ליווי צמוד של סייעת. במקרה 

 יוצא דופן תישקל קבלת הילד עם מלווה ע"ח ההורים. 
 

 !בברכת שנת לימודים פורייה, מלאת שמחה, הנאה ופעילות
 

 שמחה משהרבקה בליסטרא                                                                                         
 מנהלת הצהרוניםמנכ"ל התאגיד                                                            


