
 מרכז קהילתי אזורי -מועצה אזורית עמק חפר

 2022-2023 פ"גלשנת תש ומועדוניות גנים תקנון צהרוני
 

 מועדי פעילות:

חמישי  -ראשון ,בימי  31.7.2023ועד ליום  1.9.2022החל מיום  הצהרוניםהמרכז הקהילתי יפעיל את 

)גם בימים בהם פעילות הגן מסתיימת מוקדם יותר עקב התארגנות הגננות  17:00-14:00בין השעות: 

 .למסיבה( 

במבני גני הילדים של הרשות. ייתכן שהילדים יועברו ממבנה אחד לאחר באותו  הצהרונים יופעלו 

, ימי הורים וכו'(, ייתכן מתחם. בימים בהם מתקיימת פעילות אחר הצהריים מטעם הגן )מסיבות

 יפעלו במבנה סמוך.והצהרונים 

 

חמישי משעת סיום ביה"ס  -בימים ראשון, 30.6.23ועד  1.9.22בית הספר יפעלו החל מיום  מועדוניות

 .16:30עד 

 

 גם  באמצעות ממלאי מקום. , אולם במידת הצורך תפעלנה  על ידי צוות קבוע המסגרות תופעלנה -

 הינה באחריות ובפיקוח המרכז הקהילתי בליווי פדגוגי מקצועי.פעילות המסגרות -

 

 חופשות:

 לוח חופשות המסגרות, ייקבע לפי חוק הפיקוח על הצהרונים/ ניצנים ויפורסם בהמשך. .1

 

 בטיחות ואיסוף הילדים:

 ההורים מתחייבים להגיע לאסוף את ילדם עד לשעת סיום המסגרת ולא לאחר מכן. .1

איסוף הילדים בתום יום הפעילות ייעשה על ידי ההורים או ע"י מורשה מטעמם, שפרטיו  .2

 יימסרו מראש בכתב לצוות המסגרת לצורך זיהויו. 

 לא תתאפשר יציאת הילדים לחוגים בשעות פעילות המסגרת.  .3

 בימים בהם ילד צפוי להיעדר מהמסגרת, על ההורים לעדכן את צוות המסגרות. .4

יום הפעילות כי הילד אינו חש בטוב או שאינו יכול להשתתף בפעילות המסגרת  אם יתברר במהלך .5

 עקב התנהגות שאינה מאפשרת ניהול תקין של סדר היום,

 ההורים, או מישהו מאושר מטעמם, מתחייבים לאסוף את ילדם מהמסגרת. 
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 שביתה: 

במשק. לפני כל שביתה אין המרכז הקהילתי מחויב להפעיל את המסגרות מהבוקר בימי שביתה  .1

 תיבחן האפשרות, בשיתוף המחלקות הרלוונטיות, על מנת לתת מענה להורים.

 

 תזונה:

המסגרות כוללות ארוחת צהרים בשרית חמה וארוחת ארבע, שיסופקו ע"י חברת קייטרינג,    א.

 המאושרת על ידי משרד הבריאות ובעלת תעודת כשרות.

 ם לספק הזנה לילדים בעלי רגישויות מיוחדות.המרכז הקהילתי יעשה את מירב המאמצי

 

 רישום ותשלום:

 .3.1.22פתיחת ההרשמה לצהרונים בתאריך:  .1

 המוקדם ביניהם. -או בתפוסה מלאה של המסגרת  31.5.22סיום ההרשמה בתאריך:  .2

 חודשי פעילות. 11לחודש, עבור ₪  985התשלום עבור צהרון גני ילדים הינו סך של  .3

 לחודש₪  785 -ב'-התשלום עבור מועדוניות לילדי א'  
 
 לחודש.₪  985 -התשלום עבור מועדוניות לילדי כיתות ג'  

 

 *הרשמה ותשלום עבור בית ספר/ גן של החופש הגדול, יבוצעו בנפרד.

 2023ועד חודש יולי  2022חודשי פעילות מלאים, החל מחודש ספטמבר  11סך התשלום למשך  .4

 תשלומים באמצעות כרטיס אשראי  11 -מלאה של המסגרות(, יבוצע מראש ב)שנת פעילות 

  או המחאות, שיינתנו במעמד ההרשמה.

אשר ינוכו מהתשלום הראשון של ₪,  300במעמד ההרשמה ייגבו דמי הרשמה בסך  .5

 .2022ספטמבר   חודש

 שכר המסגרות יפרע גם בגין ימים בהם נעדר הילד מהמסגרת בשל חופשה ו/או מחלה ו/או בידוד אישי. 

הערת נגיף הקורונה: במקרה של סגר או סגירת המסגרת עקב בידוד עפ"י הנחיות משרד הבריאות, יגבה 

 ₪. 90המסגרת פתוחה בפועל ובתוספת דמי טיפול  המההורים תשלום רק עבור הימים בהם היית

 במקרה של המחאה שחזרה, ההורה יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהחזרתה, כולל ריבית והצמדה. .6
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מובהר למען הסר ספק, כי אי עמידה בתשלום כלשהו תגרור הפסקה מידית של השתתפות הילד  .7

 במסגרות.

כל בקשה להנחה תוגש באופן מסודר ותידון בוועדת ההנחות עפ"י קריטריונים שנקבעו מראש,  .8

 ידי חברי הועדה.  על

יש להגיש  -החלטות שהתקבלו בוועדת ההנחות במהלך שנת תשפ"ב אינן רלוונטיות לשנת תשפ"ג .9

 בקשות מחדש באמצעות מנהלת השלוחה/ רכזת הצהרונים.

 אין אפשרות לרישום חלקי לצהרון. .10

 רישום הילד למסגרת מותנה במילוי הצהרת הבריאות. .11

 ילדים.  18-מובהר בזאת כי המרכז הקהילתי רשאי שלא לפתוח מסגרת עבור קבוצה של פחות מ .12

 במקרה בו הוחלט שלא לפתוח את המסגרת עקב מספר נמוך של ילדים ו/או מפאת מערך שיקולים  

 .2022ליוני  30 -אחרים של המרכז הקהילתי, המרכז הקהילתי יודיע על כך להורים לא יאוחר מיום ה

המרכז הקהילתי שומר לזכותו את האפשרות לסגירת מסגרת עקב מיעוט משתתפים בהתראה של חודש 

 מראש.

בכל מקרה של שינוי בשיבוץ לגן הבוקר, הגורר שינוי ברישום לצהרון, על ההורים להודיע  .13

 למזכירות המרכז הקהילתי ויבוצע שיבוץ מחדש לצהרון המתאים, על בסיס מקום פנוי בלבד.

 

 בריאות:הצהרת 

הרישום למסגרת לא תקף ללא הצהרת הורים על בריאותו של הילד, על מגבלות רפואיות/התנהגותיות  .1

 העשויות למנוע את השתתפותו בפעילות במסגרות ו/או 

 המחייבת התייחסות ו/או טיפול מיוחד במסגרת. 

 שית, רפואית ועוד.על ההורים לעדכן בעת הרישום או בזמן תקופת המסגרות באם יש לילד/ה סייעת אי .2

 על פי הוראות חוזר מנכ"ל חל איסור לתת תרופות לילדים במסגרת.  .3

   ההורים מצהירים בזה שהילד/ה שוהה בבוקר בגן מועצה רגיל. .4

במידה והילד/ה אינו לומד/ת בגן מועצה רגיל, אלא במסגרת מיוחדת כלשהיא, על ההורים לוודא  .5

 בטרם הרשמתו ובאישור בכתב. מראש מול המרכז הקהילתי התאמתו/ה למסגרת

 על ההורים לעדכן בעת הרישום באם יש לילד/ה סייעת אישית, רפואית וכדומה.  .6
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 ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים:

 הודעה על ביטול השתתפות במסגרות תימסר בכתב בלבד למחלקת צהרונים. .1

 לא יוחזרו דמי הרישום. במקרה של ביטול השתתפות עד ליום פתיחת שנת הלימודים, .2

, יחויבו דמי הרישום 31.3.23במקרה של ביטול השתתפות החל מיום פתיחת שנת הלימודים ועד  .3

 ועלות חודש פעילות. הביטול ייכנס לתוקפו ביום האחרון של חודש ההודעה.

 לא יינתן החזר עבור חודש חלקי. .4

 . לא יינתן החזר כספי 1.4.23-במקרה של ביטול השתתפות החל מ .5

 

 ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת המרכז הקהילתי:

א. המרכז הקהילתי יהיה רשאי להפסיק פעילותו של ילד במסגרות מסיבות של אי התאמה, 

   התנהגותיות או אחרות. סיבות

 צעד זה ייעשה תוך שיתוף ההורים ועדכונם לגבי מצב ילדם במסגרת.    

 ב. המרכז הקהילתי יהיה רשאי להפסיק פעילותו של ילד במסגרות בכל מקרה של אי עמידה בתשלומי 

 ההורים, בהתאם לתקנון זה.    

  .ג. המרכז שומר לזכותו אפשרות לסגירת המסגרות עקב מיעוט משתתפים בהתראה של חודש מראש

 
 ממשלה.*לתשומת לבכם: יתכנו שינויים בתקנון בהתאם להנחיות משרדי ה

 

 ט.ל.ח
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 2022-23שנת תשפ"ג  - לפעוטוניםתקנון הרשמה והצהרת בריאות 

 

 כללי:
 .8.8.23ועד ליום  1.9.22המרכז הקהילתי יפעיל את הפעוטון החל מיום  •

הפעוטון יופעל על ידי צוות קבוע של המרכז הקהילתי. במידת הצורך יופעל הפעוטון גם באמצעות  •
 ממלאי מקום.

 .7:30-12:30ובימי שישי   7:30-16:30חמישי בין השעות:  –הפעוטון יפעל בימים ראשון  •

 לוח חופשות הפעוטון מקביל ללוח החופשות של התמ"ת ויימסר בתחילת שנת הפעילות. •

•  

 איסוף בתום יום פעילות:
יימסרו איסוף הילדים בתום יום הפעילות ייעשה על ידי ההורים או ע"י מורשה מטעמם, שפרטיו  •

 מראש לצוות הפעוטון לצורך זיהויו.

אנו מבקשים להקפיד לאסוף את ילדכם עד לשעת סיום הפעוטון, נא כבדו את שעות העבודה של  •
 הצוות.

 תזונה:
  .הפעוטון כולל ארוחת בוקר, ארוחת צהריים חמה ושתי ארוחות ביניים 

 ת כשרות.המזון יסופק ע"י קייטרינג המאושר ע"י משרד הבריאות ובעל תעוד 

 .ילדים בעלי רגישויות מיוחדות יגיעו עם אוכל ביתי, ויחתמו על אישור רלוונטי 

  

 עלויות ותשלומים:
  .חודשי פעילות 12עבור  בחודש₪    3100דמי ההשתתפות בפעוטון הינם  •

התשלום ייעשה באמצעות כרטיס אשראי במערכת החוגים של המרכז הקהילתי עם הרישום, התשלום  •
המחאות שיימסרו למרכז הקהילתי עם  12 -וכך כל חודש עוקב, או ב אוגוסטלחודש  21הראשון יגבה ב 

 הרישום. 
 

 נהלי רישום וביטול
רישום במידה ואינכם בטוחים או לאור ניסיוננו, אנו מבקשים בכל לשון של בקשה, אנא אל תבצעו 

 !במידה ונרשמתם לגן אחר. מס' המקומות בפעוטון מוגבל ביותר

 אשר יקוזזו מהתשלום הראשון.  ₪  1000הרשמה לפעוטון מחייבת דמי רישום חד פעמיים בסך  •

 חתימה על תקנון והצהרת בריאות. •

 . 5%תינתן הנחה של  בפעוטוןעבור ילד שני במשפחה הרשום  •

הפעוטון יפרע גם בגין ימים בהם נעדר/ה הילד/ה מהפעוטון בשל חופשה ו/או מחלה ו/או כל תשלום  •
 סיבה אחרת.

 במקרה של המחאה שלא כובדה ההורה יישא בעמלת החזרה והוצאות הגביה בתוספת ריבית והצמדה. •
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במקרה של אי תשלום מלא או חלקי של שכר הלימוד רשאי המרכז הקהילתי להפסיק את פעילות  •
ובתוספת ₪  1000ילד/ה ללא כל דיחוי וההורה יחויב בתשלום החוב בתוספת דמי ביטול בגובה ה

 הוצאות גביה ריבית והצמדה.

 המוקדם מבניהם.  -או בתפוסה מלאה  31.5.22מועד אחרון להרשמה  •

 ילדים. 24הגדרת "תפוסה מלאה" עד  •

 משיקוליו.המרכז הקהילתי רשאי לסגור את ההרשמה גם טרם תפוסה מלאה  •

הערת נגיף הקורונה: במקרה של סגר עפ"י הנחיות משרד הבריאות, יגבה מההורים תשלום רק עבור  •
 ₪.  150הימים בהם היה הפעוטון פתוח בפועל ובתוספת דמי טיפול 

 למען הסר ספק, סגר ייחשב רק במקרה של הכרזה ע"י משרדי הממשלה. •
דוד הפעוט/ הוריו או הצוות וכיוצ"ב ייחשבו לצורך כל שאר היעדרויות בגין סגירת הפעוטון עקב בי •

 גביה כימי פעילות מלאים.
 

 ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים:
השתתפות ילד/ה בפעוטון תינתן על ידי ההורה  למנהלת המרכז הקהילתי חוף חפר  ביטולהודעה בדבר  •

 .בכתב

 החל מיום העזיבה. בחודש פעילותתחויב  1.3.23עד  ת ביטול הודע •

 תחויב בשלושה חודשי תשלום החל מיום העזיבה. 1.4.23עד  ת ביטולהודע •

הביטול יכנס לתוקפו ביום האחרון של חודש ההודעה. בגין הימים שבין מתן ההודעה לכניסה לתוקף  •
 של  הביטול, יחויב ההורה בתשלום מלא.

 .לא יוחזרו תשלומים 1.5.23לאחר  •
 

 השתתפות ביוזמת המרכז הקהילתי:ביטול הרשמה והפסקת 
המרכז הקהילתי יהיה רשאי להפסיק פעילותו של משתתף בפעוטון מסיבות של אי התאמה, סיבות  •

בריאותיות, התנהגותיות או אחרות.  צעד זה ייעשה תוך שיתוף ההורים ועדכונם לגבי מצב ילדם 
 בפעוטון.

 השתתפות במלאה. במקרה של ביטול ביוזמת המרכז הקהילתי תוחזר יתרת דמי •
 
 

 תקנון בריאות
 

על מנת לצמצם תופעה של הידבקות ולהבטיח את תפקודו התקין של הפעוטון, לרווחת כלל הילדים תוך 
 שמירה מרבית על בריאותם.

על ההורים להימנע משליחת ילד/ה לפעוטון במקרים בהם הוא חש/ה ברע וזקוק/ה לטיפול מיוחד, שיקשה על 
 במקרים בהם הילד חולה במחלה מדבקת.תפקוד הפעוטון וכן 

 
 במקרים הבאים אין להביא את הילד/ה לפעוטון:

 
 ומעלה. c38חום  .1
 מחלות ילדים, דלקת עיניים, שלשולים והקאות, פטרת וכו'. –מחלות מדבקות  .2
 שעות לפחות. 24חזרה לפעוטון עם אישור רפואי לאחר העלמות התסמינים למשך  .3
מהמחלות האלו במהלך היום, על הצוות להזעיק את ההורים.   על במידה ומתגלים סימנים לאחת  .4

 ההורים להיענות לפנייה בהקדם האפשרי.
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יש להשאיר בידי הצוות שם של אדם בוגר האמון על ההורים לקחת את הילד החולה במידה ואינם  .5
 יכולים להגיע בעצמם.

כן יש לדווח אם ניתנה לילד תרופה יש ליידע את הצוות בכל מקרה של שינוי במצבו הבריאותי של הילד ו .6
 טרם בואו לפעוטון.

 לפי הנחיות חל אסור על הצוות המטפל לתת כל תרופה לילדים. .7
במקרה של מתן תרופות לאורך זמן, יש לפנות לרופא המטפל ולקבל מינון שיאפשר מתן תרופה לפני  .8

 ו/או אחרי שעות הפעוטון.
נהלציה( לא יוכלו לקבלו במסגרת הפעוטון. במידה וילד ילדים הזקוקים לטיפול רפואי מיוחד )כגון אי .9

זקוק לטיפול מסוג זה במשך שעות הפעילות בפעוטון, יצטרך ההורה או אדם מטעמו לבוא לפעוטון ולתת 
 לילד את הטיפול.

על היעדרות של חמישה ימים ומעלה )מסיבות רפואיות(  ו/או לאחר מחלות מדבקות, יש להמציא אישור  .10
 חזרה לפעוטון. מרופא לצורך
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