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  תשע"ח     צהרונים     בנושא     עדכון

יקרים, הורים

אשר לגבייה מקסימום מחיר והחלת הצהרונים בתחום "ניצנים"- רפורמה לתוכנית כולנו נחשפנו האחרונים בשבועות

ישראל. במדינת כחוק מכבר זה נקבע

לבחון,  מנת על ארוכות שעות במשך התוכנית, ישבנו בדבר המידע לידינו הגיע בו מהיום החל

יונה. כפר העיר לילדי ביותר והמתאים הנכון השירותים סל את ולבנות ללמוד

הצהרונים. תוכנית את מחדש להתאים נאלצנו החדשות ההנחיות הרב, בשל לצערי

המוגבלות. האפשרויות במסגרת מיטבית נוסחה ולמצוא השינויים את למזער יכולתנו כמיטב עשינו כי לציין חשוב

החוק החלת של המשמעויות את ולפצח לנסות מנת על והמתנ"ס הורים החינוך, הנהגת מחלקת בין דיונים התנהלו
הצהרונים. ילדי להורי מקסימלית רווחה שיאפשר באופן

עוד כולנו אותן וחשובות נוספות משמעויות קיימות אך מבורכת הצהרונים להורי המחיר הוזלת אמנם כי אציין זאת עם
בעתיד.  נלמד

השנים. לאורך שעשינו כפי בדיוק ואדיב , איכותי מקצועי באופן העיר תושבי את לשרת נמשיך

  והגנים:     הספר     בתי     לצהרוני     שנקבע      המתווה     להלן

א'-ב': כיתות בי"ס צהרוני.1

בשבוע.  ימים5 בן מסלול יתקיים

12:45-17:00פעילות:  שעות

216:00 השעה במסגרת. (עד  עובדות(

 2החינוך) משרד של החוגים בשבוע. (ממאגר  חוגים

4בשבוע               יפורסמו הקייטנה לימי תאריכים בדבר החינוך. פרטים משרד בחופשות קייטנה  ימי
הלימודים. שנת לפתיחת הראשון

לחודש. ₪ 735לילד:  מחיר 

2018 הצהרון: ספטמבר-יוני פעילות תקופת.

החינוך. משרד בפיקוח

למתנ"סים. החברה טובים" של "צהריים רשת של פדגוגי וליווי פיקוח, בקרה



ג':  כיתות בי"ס צהרוני.2

א'-ב'. כיתות למסלול זהה

935לילד:  מחיר ₪.

הגנים: צהרוני.3

בשבוע.  ימים5 בן מסלול יתקיים

14:00-17:00פעילות:  שעות.

2במסגרת.  עובדות

2החינוך) משרד של החוגים בשבוע. (ממאגר  חוגים

4בהמשך. יפורסמו הקייטנה לימי תאריכים בדבר החינוך. פרטים משרד בחופשות קייטנה  ימי

לחודש. ₪ 935לילד:  מחיר 

2018 הצהרון: ספטמבר-יוני פעילות תקופת.

למתנ"סים. החברה טובים" של "צהריים רשת של פדגוגי וליווי פיקוח, בקרה

בצהרון: מסלול שינוי.4

בשבוע.  ימים5המלא-  למסלול לעבור מציעים אנו החלקי למסלול הרשומים לילדים

בצהרון. השתתפות המשך לגבי החלטתכם  את24.8.17 עד לנו הודיעו אנא

הבאה. לשנה הרישום את לבטל המלא, ניתן למסלול לעבור לא תהיה והחלטתכם במידה

כספית: ההתנהלות.5

9/17 חודש תשלום לטובת ששולם הסכום המלא, יועבר למסלול לעבור תהיה הבחירה באם.

בעת ששולם המקדמה סכום תשע"ח, יוחזר בשנת בצהרון להמשיך לא תהיה הבחירה באם 

.5.9.17 לתאריך עד לפקודתכם הקהילתי המרכז של בשיק ההרשמה

תשע"ח. בשנת לחוגים לרישום הזיכוי בכספי להשתמש יהיה ניתן

! ומוצלחת פורייה פעילות שנת לכולנו מאחל                         

חכמו אילן

הקהילתי המרכז מנכ"ל


