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 תשפ"בתקנון צהרונים 
 פעילות הצהרון:

  .22.30.6עד יום  12.1.9הצהרון יפעל מיום  .א

 . 17:00עד השעה  ה' מתום הלימודים -הצהרון יפעל בימים א' .ב

 הגן מתחיל להערך לסיום יום, ע"י אחת מנשות הצוות. 16:50משעה   .ג

 קייטנה במהלך השנהימי להלן לוח חופשות ו  .ד

 
 2220-1220  בתשפ""ל שנהלוח חופשות צהרונים 

 

  12:00הצהרון מתחיל ב  - 1.9.21רביעי כד' אלול תשפ"א, ם  יו -הלימודים יום פתיחת שנת 

  12:00הצהרון מתחיל ב  -  30.6.22חמישי א תמוז תשפ"ב,  יום –הלימודים יום סיום שנת 
 12:00הצהרון מתחיל ב  – 15.3.22יום שלישי יב' אדר תשפ"ב,  –יום התחפושות לפורים        

 למתנ"ס שמורה הזכות לשינויים 

 לוח חופשות הצהרונים עשוי להשתנות בהתאם להחלטות שינויי החופשות במשרד החינוך 

 הערות תאריך עברי תאריך לועזי ימים מועד

  חופשה תשריב' ב-כט אלול  6-8.9.21 רביעי-שני  ראש השנה 

יום  -ערב יום כיפור 
 כיפור

 י' בתשרי –ט' בתשרי  15-16.9.21 חמישי -רביעי 
 

 חופשה
 

 חופשה טו תשרי-יד 20-21.9.21 שלישי -שני  סוכות-ערב סוכות 
 ל המועד סוכותחו
 

– חול המועד סוכות
 שמחת תורה

 
 איסרו חג

 חמישי -רביעי 
 

 שלישי -ראשון 
 

 רביעי

22-23.9.21 
 

26-28.9.21 
 

29.9.21 

 תשריב יז' –טז' 
 

 בתשרי כב'-כ
 

 כג' בתשרי

 (2) טנהימתכונת קי
 

 חופשה
 

 (1מתכונת קייטנה )

 חמישי – שלישי    חנוכה
 
 

 שני -ראשון 

30.11.12-
2.12.21 

 
5-6.12.21 

 כח' כסלו – ' בכסלווכ
 
 

 ב' בטבת –א'

 (3מתכונת קייטנה )
 
 

 (2מתכונת קייטנה )

 חמישי-רביעי  תענית אסתר -פורים 

 

16-17.3.22 

 

 באדר יד' -יג'

 

 חופשה

 פסחחופשה לפני ערב 
 
 

 חול המועד -פסח 

 חמישי
 רביעי -ראשון 

 
 שבת -חמישי 

7.4.22 
10-13.4.22 

 
14-23.4.22 

 

 בניסן ו'
 יב' ניסן-ט

 
 בניסן כב' –יג' 

 

 (1) מתכונת קייטנה
 (4מתכונת קייטנה )

 
 חופשה

 

 כרון ייום הז
  יום העצמאות

 רביעי
 חמישי

4.5.22 
5.5.22 

 איירב ג'
 איירב ד'

  חופשה
 חופשה

 חו[שה יח' אייר 19.5.22 חמישי לג בעומר
 שבועות

 איסרו חג
 ראשון

 ניש
5.6.22 
6.6.22 

 סיווןבו' 
 ז' בסיוון 

 חופשה
 (1מתכונת קייטנה )
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יטתו כגון: מלחמה, פגעי מזג המתנ"ס רשאי שלא להפעיל את הצהרון מסיבות או מאירועים שאינם בשל .ה

חזר כספם של ההורים בגין סגירת הצהרון למשך הימים וכד'. במקרים הללו לא יואויר, קורונה 

 המצוינים לעיל. 

החוגים יתחילו אחרי חגי  – פעילות הצהרון כוללת פעילות חוגית מעשירה, הפעלה ע"י צוות מקצועי .ו

,  ארוחת צהרים בשרית חמה , ובכפוף לאישור משרד הבריאות להכניס מפעילים1.10.22תשרי, החל ב 

לך השנה תוגש ארוחה קלה(, פיקוח של  רכזת הצהרונים ורשת "צהריים טובים" של )בימים ספורים במה

 החברה למתנ"סים. 

 .16:30ותסתיים ב  30:07 -הפעילות בימים ארוכים תחל ב .ז

  בימי פעילות ארוכים, לא תוגש בצהרונים ארוחת בוקר, על ההורה לצייד את הילד/ה בארוחת בוקר.  .ח

 

 :מחיר הצהרון

 , בעשרה תשלומים. לחודש ₪ 085,1 .א

 .₪ 800 –, חודש ספטמבר במחיר מוזל 20.8לנרשמים עד  .ב

 ילדים במסגרת. 34ילדים במסגרת. מקסימום  15פתיחת צהרון מותנית במינימום   .ג

 התשלום הינו באמצעות הוראת קבע בלבד אשר תימסר למתנ"ס עם ההרשמה.  .ד

באמצעות הוראת קבע  2021ספטמבר החל מחודש ייגבה בעשרה תשלומים וישולם שנתי שכר הלימוד ה

 לחודש.  5-9לפקודת מתנ"ס להבים אשר תיגבה בין התאריכים 

 ההורים מתחייבים בזאת שלא לבטל את הוראת הקבע עד לתשלום מלוא שכר הלימוד.

 הצטרפות במהלך החודש תחויב בשכ"ל מלא עבור אותו חודש.

 חופשה, מחלה או סיבה אחרת.שכר הלימוד ייפרע גם בהעדר הילד מהצהרון מסיבות של  .ה

כל אי עמידה בתנאי התשלום מקנה למתנ"ס את הזכות לדרוש את הוצאתו של הילד מהצהרון לאחר  .ו

, מבלי לפגוע בזכותו של המתנ"ס לקבל התשלום המגיע לו על פי כל חוק ודין. מראש יום 14התראה של 

 מזכירות המתנ"ס , ביית התשלום החוזר תתבצע במזומן בבנוסף, במקרה של ביטול הוראת הקבע, ג

 עמלת ביטול. ₪ 50ימים מיום ההודעה בתוספת  14תוך 

 התחייבות המתנ"ס :

המתנ"ס מתחייב למנות רכזת מטעמו אשר תנחה את העובדות, תפקח על עבודתן בצהרון ותקיים  .א
 קשר שוטף עם ההורים לפי הצורך.

 ירה וציוד לפעילות השוטפת של הצהרון.המתנ"ס מתחייב לרכוש חומרי יצ  .ב

בידי המתנ"ס שמורה הזכות להוציא ילד מהצהרון על פי שיקול דעת של רכזת הצהרונים בהתראה  .ג
 יום מראש. 14של 

המתנ"ס שומר לעצמו בכל עת את הזכות לאחד כיתות צהרונים או לשנות את מספר אנשי הצוות על  .ד
 פי מספר הילדים הרשומים לכיתת הצהרון.

 

 התחייבות ההורים:

. על כל איחור באיסוף הילד לדייק ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון בזמן ומתחייבים .א
 . ₪ 50מהצהרון ייגבה קנס של 

האיסוף ייעשה על ידי ההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי מבוגר אחר יאסוף את  .ב
. לא יותר איסוף של בכתב אצל מובילת הצהרוןוגר, הילד, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו מב

 שנים שלא הורשה על ידי ההורים כאמור. 12 -הילד על ידי כל אדם אחר וע"י קטין שגילו פחות מ
איסוף ילד להורים פרודים ו/או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר הסדרי ראייה, 
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   .מראשאותה יש למסור לרכזת 

בזה כי בריאותו של הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים  ההורים מצהירים
 למנוע את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילויות הצהרון. 

רגישויות, מגבלות, , מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון מראשההורים ימסרו לצוות המרכז,  .ג
מהן סובל הילד, בצירוף אישור רפואי. מסירת מידע  בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות

  מהווה תנאי לקבלת הילד לצהרון. מדויק, כאמור, 

ההורים מתחייבים לא לשלוח לצהרון את הילד, אם הוא חש ברע או סובל מחום, דלקת עיניים,  .ד
מחלות מעיים ו/או כל מחלה אחרת. במקרה של מחלה, כאמור, תהא חזרתו של הילד לפעילות 

קבלת אישור רפואי רשמי מהרופא המטפל, לפיו הילד כשיר לחזור לפעילות הרון מותנית בבצ
האחריות לשליחת הילד לצהרון, בניגוד לאמור לעיל, תחול בצהרון ורשאי להיות בחברת ילדים. 

  במלואה על ההורים ועליהם בלבד.

ילד, אם התברר במהלך ההורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את ה .ה
יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או אינו חש בטוב. ההורים ימסרו לצוות הצהרון פרטים מלאים 

על כל שינוי  ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום, ויקפידו לעדכן את הצוות
  בפרטים אלה.

ת, חל איסור על צוות הצהרון ליתן ההורים מצהירים כי ברור להם שעל פי הנחיות משרד הבריאו .ו
  לילד תרופות כלשהן. 

 
 הוצאות שיידרש המרכז להוציא עקב צורך בטיפול חרום לילד תשולמנה במלואן על ידי ההורים. .ז

 

 

 מדיניות ביטולים והחזרים
בקשות לביטול השתתפות בצהרון ניתן להגיש בכתב בלבד על גבי טופס ביטול אותו ניתן לקבל 

תנ"ס. את טופס הביטול יש לשלוח לרכזת הצהרונים למייל: במזכירות המ

tzaharon@lehavim.matnasim.co.il   
 .בחודש ואילך תחייב את ההורים בתשלום שכ"ל בעבור החודש השוטף  1 -בקשת ביטול שתוגש מה

ה, מדיניות ההחזרים תהיה על פי הנחיית המועצה והחברה במקרה של שינוי בתכנית בשל הקורונ
 למתנ"סים.
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