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 גתשפ"  ה"ללשנצורן   -קדימה יםמתנ"סרשת הצהרוני  נוהל
 

  ת החינוך במועצההשיבוץ לצהרון בהתאם לשיבוצי מסגרת הבוקר של מחלק*
 ובכפוף לפתיחת צהרון באותו גן / אשכול גנים 

 :תשלומים

 האפשרויות הבאות: אחת מתשלומים ע"י בשכר הלימוד ישולם  יוני, -ספט' יםלחודש₪  985 בסך חודשי שכר לימוד
  ./ מזומן המחאות דחויות /לכל חודש  20-ב בכרטיס אשראיחיוב חודשי  כל חודש /ל 10-בהוראת קבע  
 החיוב הראשון עבור חודש ספטמבר, יתבצע . מראש עבור החודש הקודם לחודש בפעילות בצהרון התשלום ייגבה 
 דין. י"פבהצמדה וריבית ע חויביאי תשלום במועד הנקוב . וכן הלאה  2021בחודש אוגוסט  

 יש להגיע למשרדי המתנ"ס. -/ מזומן  תשלום בהוראת קבע / המחאותביצוע ל 

  2022 ע"ח תשלום ראשון של חודש ספטמבר₪  300גבה מקדמה בסך יהרישום תבעת  . 
 .ע"י המועצהימי עבודה לאחר פרסום השיבוצים לגנים  7יטול הרשמה עד ל בהמקדמה תוחזר במקרה של  

  ,כחלופה לכרטיס שמספרו נקוב בטופס זההרשאה זו תהיה בתוקף גם לחיוב כרטיס שיונפק ויישא מספר אחר. 

  ע"פ תעריפי  המחאה חוזרת והוצאת צ'קים ממשמרת, אחויב בהוצאות עמלההוראת קבע חוזרת/ידוע לי כי עבור( 
 הבנק( 

 10% ן.ס, לילד המשתתף בצהרו"הנחה יינתנו לחוג אחד מחוגי המתנ 

  בה תוספת תשלום עבור קייטנות אלו " )קייטנת חנוכה/פסח(, תיגתוכנית ניצנים בחופשותתקיים "תובמידה 
 קורא של משרד החינוך. בהתאם לקול     

  ת תשלום עבור קייטנות אלו    )קייטנת חנוכה /פסח( תיגבה תוספ "תוכנית ניצנים בחופשותתקיים "תבמידה ולא 
 מחור ובהסכמתכם.מראש על התבהודעה      

 עשויים להשתנות בהתאם להנחיות משרד  םשכר הלימוד הסופי וסל השירותי 

 
 לפיכך,הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדקלמן:

 

 מיקום ומועדי פעילות .1
כפוף ללוח , 30.6.2023–ב ועד סיומה פתיחת שנת הלימודים במשרד החינוך  המרכז יפעיל את הצהרון החל מיום 

 ע"י משרד החינוך. ורסם בתחילת השנהשיפחופשות 
ות באמצעהצהרון ככלל, יופעל הצהרון על ידי צוות קבוע של המרכז, אולם אין בכך כדי למנוע מן המרכז להפעיל את 

 .ממלאי מקום, אם יהיה צורך בכך

 . 17:00 שעה ועד בגנים ובבתי הספר הקבועהמערכת השעות  י"פ, עמסגרת של צהרון משעת סיום הלימודים .א

 ללוח בהתאם 16:30 השעה עד 07:30 מהשעה ארוך יום  במסגרת הצהרון  יפעל החינוך מערכת של חופשה בימי .ב
בגין ימים אלו יתכן ויגבה תשלום נפרד בהתאם להנחיות משרד החינוך. , שיפורסם ע"י משרד החינוך חופשותה

 תחילת השנה.פעילות יפורסם עם חופשות ו לוח .ובערבי חג' ו בימי יפעל לא הצהרון

 שבוע של בהודעה  בשנה פעמיים מהרגיל מוקדם הצהרון פעילות יום את לסיים הזכות את לעצמו שומר המרכז .ג
 .מראש

 .ספציפי גן/  בכיתה  לפעול מראש מתחייב אינו המרכז .ד

 בלבד. בשבוע ימים חמישה של מלאה למסגרת היא בצהרון ההשתתפות .ה

 בהתאם קיימות קבוצות פיצול או/ו איחוד י"ע קבוצות במבנה יםשינוי לערוך רשאי המרכז כי, ידוע להורה .ו
 כיתות./גנים פיצול או איחוד על תביעה או טענה תהיה לא ולהורים לצהרון הנרשמים הילדים למספר

וזאת  הבוקר משעות החל הצהרונים את להפעיל מאמץ כל המרכז יעשהכוללת של מערכת החינוך,  שביתה בימי .ז
 . ₪ 70 של תשלום יתבקש שביתה יום עבור כל .יתה ולימים מלאים בלבדהחל מהיום השני לשב
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 מסגרת הצהרון. 2
 בכל צהרון. מובילה וסייעת מסגרת צהרון תמנה .א

 

ילדים. במקרה בו הוחלט שלא לפתוח צהרון, יודיע  24 -מובהר בזאת כי לא יופעל צהרון עבור קבוצה של פחות מ .ב
 . 2022באוגוסט  01ילדיהם, וזאת עד ליום להורים אשר רשמו את  המרכזעל כך 

 

מתחייב למנות רכזת מטעמו, אשר תכשיר את העובדות, תפקח על עבודתן במסגרת הצהרונים ותדריך  המרכז .ג
 . הרכזת תקיים קשר עם ההורים לפי הצורך.למתנ"סיםאותן מקצועית באופן שוטף, תוך ליווי החברה 

 

הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות  .ד
 ילד הצהרון )חום, חבלה וכיו"ב (.

 

 

 איסוף בתום יום פעילות.  3
 עליהם, ילדם את יאסוף אחר אדם כי מעוניינים ההורים בו מקרה בכל. בלבד מההורים מי י"ע ייעשה האיסוף .א

  ידי על  ילדם איסוף יתיר לא, הצהרון לחוזה זה( . 2ח  מס' )בנספ, בכתב, אדם אותו של פרטיו את מראש לציין
 (12 גיל מעל.)זה לעניין החוק לדרישות עונה שאינו או, כאמור, בכתב ההורים י"ע הורשה שלא, אחר אדם כל

 

  למסור יש אותה, ראייה סדרי בדבר משפט בית להחלטת בהתאם ייעשה גרושים או פרודים להורים ילד איסוף .ב
 .ראשמ למרכז 

 

 ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון, לא יאוחר משעת סיום הצהרון ומתחייבים לדייק. במקרה של .ג
 . ידוע להורים כי איחורים חוזרים לכל רבע שעה₪  50 יחויבו ההורים בתשלום שלאיחור באיסוף הילד,   
 .המרכזת ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי ומדיניות הנהל 

 
 .  ע"י חיוב אמצעי התשלום של הצהרון ,, במידה ויהיולאשר גביה בגין האיחורים יהרינבחתימתי על הסכם זה, * 
 
 

 הזנה והעשרה .4
 במסגרת פעילות הצהרון תוגש לילדים ארוחת צהריים בשרית חמה על פי תפריט מגוון המותאם לילדים.  .א

 מחיות ביצור הכשר ומו בעלתבאישור משרד הבריאות, הפועלת החברה המספקת מזון לצהרונים הינה חברה  
 ואספקת מזון לילדים ובפיקוח דיאטנית, הצהרון אינו מתחייב לסידורי דיאטה מיוחדים. 

 

 שביתה על הילדים להצטייד בארוחת בוקר.קייטנה ובימי  .ב
 

 . חיצוני מפעיל י"ע בשבועאחד  יתקיים חוגבצהרונים  .ג
 
 

 בריאות הצהרת .5
   השתתפותו את למנוע העשויים רפואית מגבלה או מניעה ואין תקינה הילד בריאות כי בזה כי מצהירים ההורים  א. 

 .הצהרון בפעילות מלהשתתף להגבילו או/ו בצהרון 
 

 , בעיות, מגבלות, רגישויות ציון לרבות, הילד בריאות על מלא מידע, מראש, המרכז לצוות ימסרו וריםהה ב. 
  מהווה, כאמור, מדויק מידע מסירת. רפואי אישור בצירוף, הילד סובל מהן אחרות הפרעות  או תכרוניו מחלות 
 .לצהרון הילד לקבלת תנאי 

 

 ות מגבלות רפואיות, לחוזה זה(. במידה וקיימ 1הצהרת בריאות )מצ"ב נספח  על לחתום מתחייבים ההורים ג. 
  3מצ"ב נספח ) בצהרון רפואית מוגבלות עם ילד לקליטת התחייבות כתבהמטפל יחתמו על   ההורים והרופא 
 לחוזה זה(. 

mailto:KADIMA.MATNASIM.CO.IL@KADIMA
mailto:KADIMA.MATNASIM.CO.IL@KADIMA
mailto:KADIMA.MATNASIM.CO.IL@KADIMA
mailto:KADIMA.MATNASIM.CO.IL@KADIMA
mailto:KADIMA.MATNASIM.CO.IL@KADIMA
mailto:ZORAN@ZORAN.MATNASIM.CO.IL


 

 

 

3 

 

 

3 

                  

 KADIMA.MATNASIM.CO.IL@KADIMAמייל:    8991006-09פקס:    8991446-09 טל.   61צבי -רח' בן קדימה:          
 ZORAN@ZORAN.MATNASIM.CO.IL       מייל:   8940971-09פקס:    8940128-09 טל.     1ד' לב השרון צורן:           

 
 
 

  הסובל/ת  ההורים מתחייבים, כי לא ישלחו ילד/ה לצהרון במידה והילד/ה מרגיש/ה לא טוב, או חולה     .ד
  ימי מחלה  4)מעל  עיניים, שלשול, מחלות ילדים או כל מחלה אחרת. החזרת הילד לפעילות  ם, דלקתמחו 
    ובכל מותנית באישור רשמי מהרופא המטפל המעיד שהילד בריא ויכול לשהות בחברת ילדים בצהרון  רצופים( 
 מרגיש  לאההורים, כי חובה עליהם להגיע מיד אם נדרשו לאסוף את הילד/ה  החולה  ו/או   מקרה מוסכם על 
 של הצהרון. טוב במהלך הפעילות 

 

 פול חירום לילד/ה החולה בצהרון יחולו על ההורים.כל ההוצאות הכרוכות במתן טי ה. 
 

מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא במשלוח ילד/ה חולה ו/או שאינו מרגיש טוב חלה על  ו. 
 ההורים בלבד. 

 

 .הצהרון  של הפעילות בשעות יחולו שלא התרופות קבלת מועדי את יסדירו תרופות המקבל  ילד של הוריו ז. 
ןמת איסור חל. הילד  של בריאותו במצב משמעותי שינוי כל על הצהרון צוות את ליידע מתחייבים  ההורים 
 .הצהרון  צוות י"ע תרופות 

 
 

  נושאים פדגוגיים .6
 בריאותית או  בעיה במסגרת הצהרון בשלחליט כי ילד אינו יכול להשתתף ידוע להורה כי המרכז יהיה רשאי לה א. 

 תוך היוועצות עם  , מנכ"ל המרכזוצהרונים ה מנהלתשל הצוות החינוכי, ול דעת מקצועי  על פי שיקהתנהגותית,  
  . הארצית עם רשת הצהרונים ו  כלל הגורמים המוסמכים ביישוב  

 

 ההורה מאשר לקבל מידע מצוות הבוקר )גננת וסייעת( במידה ויש  קושי מסוים, כדי להבין ולבחור דרכי   .ג
 דות.התמוד        

 

 להשעות  המרכזבמקרה של התנהגות אלימה של ילד בצהרון כלפי ילד אחר, כלפי הצוות או כלפי עצמו, רשאי  .ד
 את הילד באופן מידי וזאת עד לאחר בירור עם הורי הילד והסכמה לדרכי פעולה. 

 

 יום  מראש. 14, המרכז יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של ילד בצהרון, וזאת  לאחר מתן התראה להורים ה.  
 במקרה כאמור, תופסק גביית תשלומים  מההורים בגין השתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת השתתפות   
 ואילך. 

 
 
             הסעות .7

 .הסעות מגני הילדים אל הצהרוניםלא יתקיימו  ,ככלל 
 שילדו כלול בסידורי ההסעות . הורההמרכזבמקרה חירום מסכימים ההורים כי ילד יוסע ברכב פרטי של עובדי  
ואשר אינו מגיע לצהרון או יש שינוי במועד הגעתו הקבוע חייב להודיע על כך אישית למסיע ולצוות הצהרון. 
 ילדים המגיעים בכוחות עצמם לצהרון: האחריות להגעתם חלה על ההורים. 

 
 
  ביטוח . 8

מקומית מבטחת תאונות אישיות את כלל תלמידי יבטח את הילדים בביטוח צד ג'. בנוסף לכך, הרשות ה המרכז 
 מוסדות החינוך העירוניים אשר בפיקוח משרד החינוך. 

 
 
 ביטול רישום לפני פתיחת שנת הפעילות . 9

 ותועבר  המרכזלמשרדי  - / דוא"ל / תימסר ידנית שלח בפקסבהודעה בכתב שתיהפסקת פעילות בצהרון מותנית  
  במרכז.אישור רכזת הצהרונים ל 
 ימי עבודה לאחר פרסום  7-ביטול הרשמה עד להמקדמה תוחזר במקרה של  :זיכוי כספי יינתן לפי הנוהל הבא 
 תוחזר המקדמה. לאלאחר מועד זה  השיבוצים לגנים ולצהרונים. 
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 לאחר פתיחת שנת הפעילות נוהל הפסקת פעילות. 10
 .חצי חודשעלות  תחויב - לכל חודש 15-השתתפות עד ה במקרה של ביטול .א

 עלות חודש שלם. תחויב - לכל חודש 16-ביטול השתתפות החל מה במקרה של        
 ילות הצהרון עד תום מועד התשלום.תינתן אפשרות להשתתף בפע 

 

 מעל  ממושכת במקרה של מחלה אאי השתתפות בצהרון בתקופה מסוימת אינה פוטרת מתשלום עבורו, אל .ב
 .המרכזוף לאישור מנהל ובכפ עם אישור רפואי שבועיים  

 

 לתשלום. 5%בתשלום יחויב בתוספת  של חודש  כל פיגור .ג
 

 יהיה רשאי להפסיק ביקורו של ילד בצהרון בכל מקרה של פיגור בתשלום כלשהוא על פי כתב  המרכז    ד.
  שמורה הזכות לגבות את למרכזהתחייבות לבקשה זו וזאת לאחר מתן התראה בכתב של חמישה ימים מראש.  
 הסכומים שלא שולמו בגין הפעילות שניתנה. 

 

רשאי  המרכזיהיה  להפעיל את הצהרון במשך השנה כולה,  המרכזההורים מסכימים בזאת כי למרות התחייבות  .ה
 :, וזאת במקרים הבאיםלהחליט על ביטול המסגרת או צמצום מסגרות

 הרצויה. אם לא ירשמו ילדים במספר סביר המאפשר הפעלת המסגרת בתוכנית.  1
 .או במספר הילדים המשתתפים בצהרוןאם יחולו שינויים בלתי צפויים במשק או בישוב  . 2
 

התשלומים  יום מראש, ובמקרה זה יבוטלו כל 30להודיע על הפסקת פעילות  המרכזמקרה מתחייב  בכל
 .הנוגעים לתקופה

 
 זמן קורונה –מדיניות תשלומים . 11

 עסקים( לפי תשלום של ערך יומי . יוחזרו ימי הסגר)ימי -בזמן סגר
 22 -מס' ימי עבודה בחודש

  ₪  45ערך יום : ₪   985צהרון: מחיר 

 
 עפ"י הטבלה הבאה  םבזמן בידוד קולקטיבי יוחזרו תשלומי

 )ע"פ הנחיות החברה למתנ"סים(

 
 סכום ההחזר מס'  ימים

 0 ימים 4עד 
5 225  ₪ 

6-9  270  ₪ 
10-12 450  ₪ 
13-15 585  ₪ 

 
 

 בזמן בידוד ספציפי מתוך בחירה:
 ימים ומעלה. 5ההחזר יינתן לנעדרים  
  25% -ההחזר יתבצע עפ"י הנוסחה הבאה: )תעריף יומי* מס' ימי ההיעדרות(  

 בהצגת אישור בידוד ממשרד הבריאות בלבד.
 

 הסכם זה יהיה כפוף לשינויים בהתאם להנחיות הרשות המקומית ו/או החברה למתנ"סים 
 או כל גורם אחר. או משרד החינוך/ו

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

 ולראיה באתי על החתום בהסכמתי ברישום זה
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