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צהרוני להבים תשע"ח
תקנון "ניצנים פלוס"
הואיל והמתנ"ס יפעיל בשנת הלימודים תשע"ח צהרון בכיתות בית הספר
וזאת בכפוף להוראות של משרד החינוך – מתווה תכנית ניצנים
מעוניינים לשלוח את ילדם לצהרון זה ,לפיכך הותנה והוסכם כדלקמן:

 .1פעילות הצהרון:
א .הצהרון יפעל מיום  1.9.17עד יום .30.6.18
ב .הצהרון יפעל בימים א'-ה' מתום הלימודים לפי הפירוט

 גנים וכיתות א' –ב' עד השעה  ,17:00בהתאם ללוח החופשות
שיפורסם ע"י המתנ"ס ובכפוף ללוח החופשות של החב' למתנ"סים
 כיתות ג' ד' עד השעה  16:30ללא ימים ארוכים.
ג .המתנ"ס רשאי שלא להפעיל את הצהרון מסיבות או מאירועים שאינם בשליטתו
כגון :מלחמה ,פגעי מזג אויר וכד' .במקרים הללו לא יוחזר כספם של ההורים בגין
סגירת הצהרון למשך הימים המצוינים לעיל .בימי שלג ,אם בהוראת משרד החינוך
לא מתקיימים לימודים ,המתנ"ס יפעל בהתאם להוראת משרד החינוך.
ד .פעילות הצהרון כוללת פעילות חוגית מעשירה ,הפעלה ע"י צוות מקצועי ,ארוחת צהרים
בשרית חמה ,פיקוח של רכזת הצהרונים ורשת "צהריים טובים" של החברה למתנ"סים.
ה .בימי פעילות ארוכים לגנים ולכיתות א'-ב' ,לא תוגש בצהרונים ארוחת בוקר ,על ההורה
לצייד את הילד/ה בארוחת בוקר.
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 .2מחיר הצהרון:
א.
ב.
ג.
ד.

גנים  ₪ 935 :לחודש  ,מסגרת הצהרון תמנה :
גנים :מינימום  15עד  30ילדים לפתיחת קבוצה עם מובילה וסייעת.
כיתות ג'-ד'  ₪ 935 :לחודש ,מסגרת הצהרון תמנה מינימום  21ילדים עם
מובילה.
כיתות א'-ב' ₪ 785 :לחודש ,מסגרת הצהרון תמנה מינימום  18עד  34ילדים
לפתיחת קבוצה עם מובילה.
מובהר בזאת כי לא יופעל צהרון עבור קבוצה ללא המינימום הנדרש .במקרה
שייפתח צהרון בקבוצה גדולה והכמות תרד בהמשך השנה לפחות ממספר הילדים
לעיל ,יהא המתנ"ס רשאי להפסיק את פעילות הצהרון בהודעה של שבועיים מראש
מבלי שלהורים תעמוד זכות לתביעה או לקבל פיצוי כלשהוא.

ה .התשלום הינו באמצעות הוראת קבע בלבד  ,אשר תימסר למתנ"ס עם ההרשמה.
התשלום הינו לעשרה חודשים ,שכר הלימוד הינו שנתי וישולם החל מחודש ספטמבר
 2017באמצעות הוראת קבע לפקודת מתנ"ס להבים אשר תגבה בין התאריכים 5-9
לחודש .ההורים מתחייבים בזאת שלא לבטל את הוראת הקבע עד לתשלום מלוא
שכר הלימוד.
ו .שכר הלימוד ייפרע גם בהעדר הילד מהצהרון מסיבות של חופשה ,מחלה או סיבה
אחרת.
ז .כל אי עמידה בתנאי התשלום מקנה למתנ"ס את הזכות לדרוש את הוצאתו של הילד
מהצהרון לאחר התראה של  14יום ,מבלי לפגוע בזכותו של המתנ"ס לקבל התשלום
המגיע לו על פי כל חוק ודין .בנוסף ,גביית התשלום החוזר תתבצע במזומן למזכירות
המתנ"ס  ,תוך  14ימים מיום ההודעה הטלפונית/מייל בתוספת  ₪ 50עמלת ביטול.
 .3התחייבות המתנ"ס :
א.
ב.
ג.
ד.

המתנ"ס מתחייב למנות רכזת מטעמו אשר תנחה את העובדות ,תפקח על עבודתן
בצהרון ותקיים קשר שוטף עם ההורים לפי הצורך.
המתנ"ס מתחייב לרכוש חומרי יצירה וציוד לפעילות השוטפת של הצהרון.
בידי המתנ"ס שמורה הזכות להוציא ילד מהצהרון על פי שיקול דעת חינוכי של
הרכזת וזאת בתיאום עם הרשות המפקחת.
המתנ"ס שומר לעצמו בכל עת את הזכות לאחד כיתות צהרונים או לשנות את מספר
אנשי הצוות על פי מספר הילדים הרשומים לכיתת הצהרון.

 .4התחייבות ההורים:
א .ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון בזמן ומתחייבים לדייק .במקרה של
הורים מאחרים מס' פעמים ,יהיה רשאי המתנ"ס להוציא את הילד מהצהרון וזאת
לאחר התראה.
ב .האיסוף ייעשה על ידי מי מההורים בלבד .בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי מבוגר
אחר יאסוף את הילד ,עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו מבוגר ,בכתב ,בטופס
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ההרשמה המקוון .לא יותר איסוף של הילד על ידי כל אדם אחר ,שלא הורשה על ידי
ההורים ,כאמור.
ג .איסוף ילד להורים פרודים ו/או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר
הסדרי ראייה ,אותה יש למסור למרכז מראש.
ד .ההורים מצהירים בזה כי בריאותו של הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה
רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילויות
הצהרון.
ה .ההורים ימסרו לצוות המרכז ,מראש ,מידע מלא על בריאות הילד ,לרבות ציון
רגישויות ,מגבלות ,בעיות ,מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד,
בצירוף אישור רפואי .מסירת מידע מדויק ,כאמור ,מהווה תנאי לקבלת הילד
לצהרון.
ו .ההורים מתחייבים לא לשלוח לצהרון את הילד ,אם הוא חש ברע או סובל מחום,
דלקת עיניים ,מחלות מעיים ו/או כל מחלה אחרת .במקרה של מחלה ,כאמור ,תהא
חזרתו של הילד לפעילות בצהרון מותנית בקבלת אישור רפואי רשמי מהרופא
המטפל ,לפיו הילד כשיר לחזור לפעילות בצהרון ורשאי להיות בחברת ילדים.
האחריות לשליחת הילד לצהרון ,בניגוד לאמור לעיל ,תחול במלואה על ההורים
ועליהם בלבד.
ז .ההורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד ,אם
התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או אינו חש בטוב .ההורים ימסרו
למרכז ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם
במשך שעות היום ,ויקפידו לעדכן את המרכז על כל שינוי בפרטים אלה.
ח .ההורים מצהירים כי ברור להם שעל פי הנחיות משרד הבריאות ,חל איסור על צוות
הצהרון ליתן לילד תרופות כלשהן.
ט .הוצאות שיידרש המרכז להוציא עקב צורך בטיפול חרום לילד תשולמנה במלואן על
ידי ההורים.
 .5מדיניות ביטולים והחזרים
א.

בקשות לביטול השתתפות בצהרון ניתן להגיש בכתב בלבד על גבי טופס ביטול אותו
ניתן לקבל במזכירות המתנ"ס .בקשת ביטול שתוגש לאחר ה 1 -בחודש תחייב
אותנו ההורים בתשלום שכ"ל בעבור כל החודש .הבקשה תיכנס לתוקפה בחודש
שלאחר מכן.

צוות מתנ"ס להבים עושה ככל שביכולתו להנעים את זמן הילדים במסגרות השונות
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ,בקשה או הערה.

