
 

 

 לשנת תשפ"ג צהרוניםתקנון 

 נרגשים לקראת קבלת הילדים ופתיחת השנה החדשה.  

 זורית אשכול מפעילה צהרונים בגני הילדים ובבתי הספר דרך "זה פה" המרכז הקהילתי. מועצה א

מסגרת חינוכית, מקצועית המשך למסגרות החינוכיות בשעות הבוקר, והינה  תכנית הפעילות בצהרונים מהווה

 חוגי העשרה. , פעילויות יצירה וחברה וכנית פדגוגית התואמת את השלב ההתפתחותי של הילד וואיכותית, הכוללת ת

 קייטרינג סעד.  - במסגרת הצהרון מוגשת ארוחת צהריים עשירה ומגוונת על ידי ספק מזון מפוקח על ידי משרד הבריאות 

משרד   הצהרונים פועלים בפיקוח ובהדרכה של רשת "צהריים טובים" של החברה למתנ"סים "ותוכנית ניצנים" של

 ב(. -החינוך )כיתות א

 .בסביבה בטוחה, מוכרת ונעימה יחד עם החברים מהכיתה, הצהרונים פועלים בשטח בית החינוך ללא צורך בהסעות 

ת והשתלמויות במהלך כל השנה בנושאי ביטחון ובטיחות, תוכנית פדגוגית ועזרה צוות הצהרון מקבל הדרכה שוטפ

 ראשונה. 

 העבודה במסגרת הצהרון נעשית על פי נהלים מסודרים ובניית תכנית חינוכית מותאמת גיל. 

בהתאם תתקיים בחגים ובחופשות  . פעילות הצהרון16:00ועד השעה ה' מתום יום הלימודים -בימים א' פועלהצהרון 

 . ובתשלום נפרד נוסף ללוח החופשות שיפורסם 

  הצהרונים מלווים על ידי רכזת צהרונים המובילה את העשייה בכל הצהרונים ונותנת מענה לילדי הצהרון ולהוריהם.

  רכזת הצהרונים של המרכז הקהילתי:

 rikinardiya1207@gmail.com  2209770-054ריקי נרדיה מייל: 

 

 שגרת הפעילות : 

 30/6/2023עד   01/09/2022',  הת הפעילות תחל ביום שנ  •

 ה'.-ימים בשבוע בימים א' 5הצהרון פועל  •

 : שעות פעילות הצהרון  •

   13:00-16:00ראשון, שני, שלישי:  -

 14:00-16:00רביעי, חמישי:  -

mailto:rikinardiya1207@gmail.com


 

ומוודא  תחנות ההסעה פיזורים לישובים הינם מתחנות ההסעה בנופי הבשור. הצוות אחראי לליווי הילדים ל  •

  שהינם ישובים וחגורים.

לפני . את העדכון יש לשלוח ישירות למדריך.ה מהצהרון .השל הילד / איסוף מוקדם  ת יש לעדכן על כל היעדרו •

 תשומת הלב הינה לילדי הצהרון ולכן המדריכים אינם זמינים לטלפונים. בזמן הפעילות  הפעילות.

 פתיחת קבוצה מותנית במינימום משתתפים.  •

 30.8.22 הודעה תשלח להורים עד לתאריך  מיעוט נרשמים. במקרה של •

 

 רישום ותשלום

 כרשום ויורשה להשתתף בפעילות רק לאחר סיום מלא של תהליך ההרשמה באתר.משתתף ייחשב  •

 השתתפות בכל הפעילויות מותנית בהסדרת התשלום מראש. •

החיוב מתבצע חודש בחודשו במתכונת של הוראת קבע מבלי  –כרטיס אשראי  –אמצעי התשלום המומלץ  •

הינה חיוב חודשי יחסי בהתאם  ברירת המחדל של מערכת הרישום  להשפיע על מסגרת האשראי של הכרטיס.

 לחודשי הפעילות.

 זה פה. –כל אמצעי תשלום אחר )צק / מזומן( יתבצע במשרדי המרכז הקהילתי אשכול  •

 לתשלומים כמספר חודשי הפעילות. ניתן לפרוס  –תשלומי צ'קים  •

לחודש יחויב במלוא התשלום החודשי  15- ל 1-רישום במהלך שנת הלימודים: ילד המצטרף לצהרונים בין ה •

 שית. ועד לסופו יחויב בתשלום מחצית שכר הלימוד החוד  שלחוד  16-עבור החודש בו הצטרף לצהרון. החל מה

 היעדרות מיום פעילות: 

 .ימודיובבוקר למקום ל .הקרה בו לא יגיע הילד מתחייבים להודיע מראש לצהרון על כל מההורים  •

   .מהצהרון שלא על ידי אחד מהם  .ההורים מתחייבים להודיע מראש לצהרון על כל מקרה בו יילקח הילד ה •

מהקייטנה/הצהרון שלא על  .ההקבוצה על כל מקרה בו יילקח הילד  ת /ההורים מתחייבים להודיע מראש למוביל •

 .12ידי אחד מהם, אלא על ידי אדם אחר מעל גיל 

 .ה: איסוף ילדהגעה ו

איחורים בגין צהרון. אשר נקבעה כשעת סיום פעילות   לא יאוחר מהשעה .תם ורים מתחייבים לקחת את ילדםה •

ידוע להורים כי ₪.  30יחויבו ההורים בתשלום של  או חלק ממנה איחור רבע שעה כלייגבה תשלום נוסף. על 

 איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון בהתאם לשיקולי מדיניות הנהלת המרכז הקהילתי. 

ליווי או בן מתבצעת על ידי מדריך מהחוג  ן הגעתו מהחוג לצהרוהגעת משתתף אל חוג בסיום יום הלימודים וכ •

 .. ההורה מתחייב להודיע לצהרון על פרטי החוג מראשצוות הצהרון איש

  



 

 :ביה"ס לצוות הצהרוןהעברת מידע בין צוות 

מוסכם בזאת על העברת מידע בין צוות הבוקר לצוות הצהרון אודות התנהגותו והתנהלותו של הילד במהלך  •

 מקרה חריג שבו היה מעורב הילד. היום כולל על כל 

 : במהלך פעילות הצהרוןהוצאת ילד 

יתמודד עם קושי התנהגותי או בריאותי. ההורי מתחייבים להגיע או הצוות רשאי ליצור קשר עם ההורים במידה  •

 מטעמם תוך חצי שעה מרגע קבלת ההודעה.  לשלוח מי

לעצמם את הזכות להוציא מהצהרון משתתף שמפריע למהלך הצהרון והמרכז הקהילתי שומרים צוות ידוע לי כי  •

 .התקין של הפעילות ו/או אשר התנהגותו ומעשיו מסכנים ילדים אחרים או את עצמו

 :שגרת קורונה 

לאור נגיף הקורונה, המרכז הקהילתי כפוף להנחיות ולנהלים המתפרסמים מעת לעת. ייתכנו שינויים בהפעלת  •

ובהנחיות בריאותיות.  צהרון הכספים, בשיטת קליטת ילדים חדשים, בנוהלי כניסה ויציאה מה, בגביית צהרוןה

אנו נפעל לפי ההנחיות המחייבות, אשר יובאו לידיעתכם, לרבות מצבי סגר, בידוד, שגרה חלקית ושעות  

 הפעלה. 

מחייב ביצוע הנחיית  בידוד במשפחת הילד  .הצהרוןבידוד: נאסר על הורה בבידוד או עם תסמינים להגיע לשטח  •

עם הצגת אישור   צהרוןילד המסיים תקופת בידוד יחזור ל לצהרון.משרד הבריאות על מנת לאפשר כניסת הילד 

 , נפעל לפי הנחיות משרד הבריאות.  צהרוןמשרד הבריאות. במידה ויתגלה חולה קורונה ב

 סיום השתתפות והחזר כספי:

 

 לאחר תאריך זה לא ינתן החזר כספי.  28.2.2023ניתן לבטל השתתפות עד לתאריך  .א

 באחריות השולח לוודא שהפניה אכן התקבלה.  הודעה על סיום השתתפות תתקבל במייל בלבד. . ב

אי הודעה על ביטול השתתפות בכתב ו/או אי הופעה לפעילות לא תהווה סיבה לביטול ההשתתפות והחזר  .ג

 כספים.

 ההודעה במשרד המרכז הקהילתי.המועד הקובע להפסקת החוג הוא מועד קבלת מסמך  . ד 

 חודש בו הייתה פעילות ייחשב חודש מלא.  .ה

החזר כספי לאור היעדרות הילד ממסגרת הצהרון, לרבות היעדרות עקב בידוד, פעילות בית ספרית,  א ינתן ל .ו

יציאה לחופשה משפחתית, פרטית או אחרת, שאינה ביוזמת המרכז הקהילתי. במקרים חריגים של הודעה  

  50%ן זיכוי של ת ר רפואי מוכח יינ וומעלה ובצירוף אישרצופים ימים  15-חלה ממושכת ממראש על מ

 עדרות. ימתקופת הה

ממחיר תקופת ההיעדרות.   50%ימים רצופים ומעלה, יקבל זיכוי של  15זיכוי קורונה: ילד הנכנס לבידוד של  .ז

זיכוי למשתתפים בעקבות כיתה הנכנסת לבידוד בצירוף אישור דיווח כניסה לבידוד באתר משרד הבריאות. 

 יינתן בהתאם לשיפוי שיתקבל מהמדינה. 

  



 

 קייטנות

 ימים.  5המרכז קהילתי אשכול מפעיל קייטנה בחג חנוכה, וחג פסח קייטנה בת  •

 התשלום על הקייטנה הוא בנפרד. •

 שביתות \ימים מיוחדים

בימים  . 12:00מסיימים בשעה  30.6.23ובסוף שנה  בחג פורים )ביום התחפושות(, ,1.9.22בתחילת השנה  •

 הללו הצהרון יפעל מייד בסיום הלימודים.  

 . בימים של שביתה הצהרון יפעל רק במסגרת השעות הרגילות  -שביתות  •

 


