צהרוניקי תשפ"א
2020 - 2021
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הצהרוניקי מיועד לילדי אבטליון והסביבה בגילאים  3עד  ) 9גן זית ובי"ס
יסודי – עד כיתה ג'(.
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הצהרוניקי יפתח ביום הראשון של פתיחת שנת הלימודים ונמשך עד
היום האחרון של קייטנת יולי גן זית.
למעט בחגים ,הצהרון פועל בימים א' עד ה' ,ושעות הפעילות הן מהשעה
 14:00ועד השעה .17.00
ניתן להרשם לחלק מהימים ובלבד שמדובר בימים קבועים לכל אורך
השנה ויש לעדכן מראש על שינוי הימים.
לא ניתן להרשם לחלק מהחודשים ,אך ניתן להתחיל את הרישום מחודש
מסוים ואילך .מחודש הרישום – הרישום הוא עד סוף יולי בכל מקרה.
במידה ומופסקת ההתקשרות של המשפחה עם מפעילת הצהרון על
ההורה להודיע לפחות חודש מראש ,כמו כן התשלום עבור החודש ישולם
במלואו.
כל המתנהל בצהרון ,להוציא המבנה עצמו ובצמוד לו ,הינו באחריות
מפעילת הצהרון .במידה ועולות סוגיות חדשות שאינן קיימות כיום בשטח
ו /או עיניינים הנוגעים לפעילות הצהרון ,תתבצע חשיבה משותפת יחד
עם גוף שיבחר על ידי משלמי השירות )הורי הילדים הרשומים בצהרון(
ובמידת הצורך יועבר לגורמים הרלוונטים על ידו.
האיסוף ייעשה ע"י אחד מההורים בלבד .בכל מקרה בו ההורים
מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את ילדם ,עליהם לדווח לצוות בהודעה
כתובה לנייד .ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון ,לא יאוחר
משעת סיום הצהרון ומתחייבים לדייק.
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בריאות
ההורים מתחייבים למסור )טופס הרשמת הילד( כל אינפורמציה רפואית
של הילד היכולה להשפיע על תפקוד הילד במסגרת ועל הטיפול בו.
לרבות ציון רגישויות ,בעיות ו/או הפרעות אחרות מהם סובל הילד/ה.
ידוע להורה כי מפעילת הצהרוניקי תיהיה רשאית להחליט כי ילד אינו
יכול להשתתף במסגרת הצהרון בשל בעיה בריאותית או התנהגותית.
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ההורים מתחייבים ,כי לא ישלחו ילד/ה חולה לצהרון ,כלומר ילד
הסובל/ת מחום ,דלקת עיניים ,שלשול ,מחלות ילדים או כל מחלה אחרת.
עד ל 4-ימי מחלה נדרש אישור הורים להחזרת הילד לפעילות בצהרון.
מעל  4ימי מחלה חזרת הילד מותנית באישור רשמי מהרופא המטפל
המעיד שהילד בריא ויכול לשהות בחברת ילדים ובכל מקרה מוסכם על
ההורים ,כי חובה עליהם להגיע מיד אם נדרשו לאסוף את הילד/ה
החולה במהלך הפעילות של הצהרוניקי.
מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא במשלוח ילד/ה
חולה חלה על ההורים בלבד.
חל איסור מוחלט על צוות הצהרון למתן תרופות לילד/ה.
בנוגע למגפת הקורונה ,הצהרוניקי יופעל על פי הנחיות משרד החינוך
ומשרד הבראות בשותפות עם הישוב והמועצה האיזורית משגב .במידה
ויוחלט על הפסקת הפעילות הצהרוניקי )על פי אותם הנחיות( יחושבו
פיצויים )קיזוז ,פצוי כספי או אחר( .הפיצויים יחושב על בסיס שבועי ,עלות
שבוע שטרם החל יוחזר להורים ושבוע שהתחיל יחושב במלואו .במצב
של סגר באם הצהרון בימי חופשה ימים אלוי ילקחו בחשבון בעת קזוזי
ההחזד.
חובה על ההורים למלא את הצהרת הבריאות היומית דרך האתר עד
הודעה חדשה .ילד ללא הצהרת בריאות לא יוכל להכנס ולהשתתף
בפעילות הצהרון.
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מבנה
הצהרוניקי כולל בתוכו:
 4.1צהרון לילדים בגילאי  3-6הפעילות תתקיים במבנה הצהרון.
 4.2מועדונית לגילאי  ) 6-9א'-ג' ( במבנה גן זית.
 4.3תקינות ובטיחות המבנים וצמוד קיר הינם באחריות בעל הנכס.
 4.4כל בטיחות הקשורה לפעילות המתקיימת בצהרון וציוד הצהרון הינם
באחריות מפעילת הצהרון.

.5

מחירים
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המחירים הינם מעודכנים נכון להיום )אוגוסט  ,(2020בהתייחסות ל30 -
ילדים כולל חישוב עלות מבנה לישוב ) .(30₪המחירים כוללים מע‘'מ.
עלות חודשית לילד)ה( רשום)ה( ל 5-ימים1200₪ :
עלות חודשית לילד)ה( נוסף)ת( ל 5-ימים) - 940₪ :הנחת אחים(
עלות חודשית לילד)ה( רשום)ה( ל 4-ימים קבועים בשבוע1055₪ :
עלות חודשית לילד)ה( רשום)ה( ל 3-ימים קבועים בשבוע860₪ :
עלות חודשית לילד)ה( רשום)ה( ליומיים קבועים בשבוע היא 690₪
עלות חודשית לילד)ה( רשום)ה( ליום אחד קבוע בשבוע היא 505₪
עלות השתתפות חד פעמית ,יומית היא  ₪145ליום
התשלום הוא תשלום חודשי ,מתבצע מראש דרך אתר הצהרוניקי.
הנחת אחים מתייחסת להרשמה ל 5-ימים בשבוע בלבד )שימוש מלא(.
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קייטנות חגים
 6.1בחופשות משרד החינוך הצהרון יפתח מהשעה  7:30ויפעל עד
השעה .17:00
 6.2לוח החופשות מופיע באתר הצהרוניקי.
אך ככלל בחגי ישראל )למשל :ראש השנה ,חג סוכות ,חג פסח ,חג
שבועות וכו'(  -הצהרון סגור.
 6.3בקייטנת חג ,הילדים יגיעו עם ארוחת בוקר )כריך(; אין צורך בפרי.
 6.4ניתן להרשם לחלק מהימים ,אך לא ניתן להרשם לחלק מהיום.
התשלום הינו עבור יום מלא בכל מקרה.
 6.5הרישום לקייטנת החג כולל תשלום עבורה ,ויעשה עד  15ימים לפני
תחילת הקייטנה .ישלח פרסום ותזכורת להורים לפני כל קייטנת חג.
ילד שנרשם למס' ימים מסוים – התשלום יהיה עבור אותם ימים ,וזאת
גם אם בפועל הילד לא הגיע לאחד הימים )או יותר( .הרישום שנעשה
מראש מחייב.
 6.6עלות הקיטנה הינה  90₪למשתתף ליום לילד רשום בצהרון .עלות
הקיטנה הינה  150₪למשתתף ליום לשמוש חד פעמי.
 6.7כל המחירים שצויינו לעיל הם מחירים עבור ילד הרשום לצהרון
קבוע .עבור ילד שאינו רשום לצהרון ימסר מחיר בנפרד ,במידה והדבר
יהיה רלוונטי.
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המחיר לעיל הם בהתאם למצב הידוע נכון להיום )אוגוסט  .(2020ככל
שיהיו שינויים אשר יוכתבו ע"י גורמים מוסמכים )מועצה ,משרד
החינוך וכו'( – מפעילת הצהרון תעדכן את ההורים מראש.
 6.8הפעלת הצהרון במתכונת רחבה בימי חג בכפוף למינימום של 8
נרשמים.
 6.9הקיטנות יובנו ,ילוו ויתופעלו באחריות מפעילת הצהרון.
 6.10רישוי הקיטנה ,במידת הצורך ,אינו באחריות מפעילת הצהרון
וישולם ישירות למנהלת הקיטנה ע"י ההורים.
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פעילות הצהרון בחודש יולי
הצהרוניקי יפעל לטובת ילד גן המועצה המקיימים שיגרת קיטנה בגן,
כחודש רגיל מהשעה  14:00עד  .17:00התשלום עבור חודש יולי הינו
תשלום מלא רגיל.
ככל ונדרש לתת מענה נוסף הדבר יהיה כרוך בתשלום מעבר לעלות
החודשית.
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המועדונית:
 8.1מסיום קיטנת יולי של בית הספר הצהרון יפתח עבור ילדי ביה"ס
מהשעה  .13:00הדבר יהיה כרוך בתשלום מעבר לעלות החודשית.
 8.2בתנאי שיש מינימום של  4ילדים לפחות והחל מסיום קיטנת יולי
של בית הספר ועד סיום קיטנת המועצה הצהרון יפתח עבור ילדי ביה"ס
בשעה  7:30ועד  17:00בתוספת תשלום של  ₪90ליום.
ניתן להירשם מראש לחלק מהימים והרישום הוא לימים מסויימים
שימסרו מראש .התשלום עבור יום מלא הינו  ₪90ליום.
 8.3התשלום עבור חודש יולי הינו תשלום מלא בכל מקרה.
 8.4הרישום כולל התשלום עבור מועדונית בוקר לילדי ביה"ס לחודש
יולי יעשה עד לראשון ליולי.
ילד שנרשם למס' ימים מסוים – התשלום יהיה עבור אותם ימים ,וזאת
גם אם בפועל הילד לא הגיע לאחד הימים )או יותר( .הרישום שנעשה
מראש מחייב.
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המחירים שצויינו לעיל הם בהתאם למצב הידוע נכון להיום )אוגוסט
 .(2020באם יהיו שינויים אשר יוכתבו ע"י גורמים מוסמכים )מועצה,
משרד החינוך וכו'( ,מפעילת הצהרון תעדכן את ההורים מראש.

בהצלחה לכולנו ושנה טובה!
ריקי ספז
נייד054-756-9025 :

