
  תשע"ח     הקהילתי     המרכז     צהרוני

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

הלימודים. שנת לפתיחת
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



  תשע"ח     מרוצים     והורים     שמחים     ילדים     –     הקהילתי     המרכז     של     הרשמה: הצהרון     טופס

זכר/נקבה:ת.זהות:המשתתף: של פרטי שםמשפחה: שם

ת.ד:מיקוד:עיר/ישוב:ומספר: רחובלידה: תאריך

אב: טל' עבודהאם: טל' עבודהטל' בית:ההורים: שם

בי"ס/גן:חרום:אב: ניידאם: נייד

המשלם פרטי

זכר/נקבה:ת.ז:פרטי: שםמשפחה: שם

Email_________________________________________  :

___________   אחר     ישראכרט      ויזהV:    סמן אשראי בכרטיס לתשלום

__________ _________________________________________  תוקף מספר

המתנ"ס. של ושיווק פרסום למטרות / בתי בני של וסטילס וידאו בצילומי שימוש מאשר הנני

הודעות קבלת מאשר הנני S.M.S .ומיילים 
בטלפון. פרטים ולמסור  אשראי בכרטיס לשלם     מעוניין
במתנ"ס. מצויים שפרטיו האשראי בכרטיס לשלם     מעוניין

המתנ"ס. מזכירות מול ותשלום קבלה לוודא רישום, יש מהווה אינו הטופס
          
  בצהרון     הרשמה     ביטול     נהלי

ביטול הוראת טופס על לחתום ישהפעילות,  שנת במהלך בצהרון ההשתתפות את לבטל מנת על.1
בצהרון. ההשתתפות הפסקת על האחראי הרכז את ליידע יש במקביללמזכירות.   הטופס את ולמסור              

הפקס. קבלת לוודא כזה, יש ובמקרה  הפקס באמצעות ביטול הוראת לשלוח ניתן.2
אחרת. דרך בכל או הרכז באמצעות ביטול הודעת תתקבל ולא טלפון בהוראת צהרון ביטול  יתבצע לא.3
כלהלן: בצהרון ההשתתפות דמי ביטול לצורך לתוקף תיכנס ביטול הודעת.4

הדיווח,  חודש בתום החיוב  בחודש, יופסק25ה-   עד במתנ"ס תימסר הביטול הודעת באם              
הדיווח. חודש בתום תופסק בצהרון וההשתתפות

הבא. החודש בתום החיוב  בחודש, יופסק25ה- לאחר למתנ"ס תימסר  הביטול הודעת באם              
השנה. סוף עד  הצהרון בעלות יחויב החזרים. המשתתף יבוצעו ולא ביטולים יאושרו לא  ואילך  1/4/2018  מ-      החל.5
.₪ 25 בסך בעמלה יחויב קבע הוראת ביטול/החזר.6
תשלום. ביצוע אי או הולמת לא התנהגות עקב מפעילות ילד להוציא הזכות את לעצמו שומר המתנ"ס.7
.15מ- קטן הילדים ומספר במידה השנה במהלך אחרת לקבוצה ילדים לצרף הזכות את לעצמו שומר המתנ"ס.8

 הדרוש במאמץ לעמוד ומסוגל רפואיות מגבלות אין מעלה לרשום כי מצהיר הנני   בריאות:  הצהרת
האפשרי. בהקדם לדווח מתחייב רפואית, אני מגבלה ותהיה הפעילות. במידה       לתחום

      והן בריאותיות מגבלות לנ"ל כי מצהיר   הנני
____________________________

                              ___________________________________________________________      

  רפואית     בעיה     כל     על     הצהרון     צוות     את     ליידע     הילד     הורה     באחריות      

 שכר את לשלם לו, ומתחייב והסכמתי הצהרון הסכם את שקראתי מאשר   הנני            התחייבות:  כתב
כנדרש.       הלימוד      



____________________    _________________    ___________________    _________________
 תאריך                                 חתימה                זהות  תעודת              מלא שם      


