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צהרוניקי תש"פ 2019 - 2020
.1

הצהרוניקי מיועד לילדי אבטליון והסביבה בגילאים  3עד  ( 9גן זית ובי"ס יסודי – עד
כיתה ג').

.2

הצהרוניקי יפתח ביום הראשון של פתיחת שנת הלימודים ונמשך עד היום האחרון של
קיטנת יולי גן זית.
למעט בחגים ,הצהרון פועל בימים א' עד ה' ,ושעות הפעילות הן מהשעה  00:11ועד השעה
.00.11
ניתן להרשם לחלק מהימים ובלבד שמדובר בימים קבועים לכל אורך השנה ,יש לעדכן
מראש על שינוי הימים הרישום יעשה עד לחמש עשרה לאוגוסט ביצוע הרישום מותנה
במסירת המחאות דחויות עבור כל השנה.
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.

.3

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.

.4

מבנה
הצהרוניקי כולל בתוכו:

.5

4.1

צהרון לילדים בגילאי  3-6הפעילות תתקיים במבנה הצהרון.

4.2

מועדונית לגילאי  ( 6-9א'-ג' ) במבנה גן זית.

4.3

תקינות ובטיחות המבנים וצמוד קיר הינם באחריות בעל הנכס.

4.4

כל בטיחות הקשורה לפעילות המתקיימת בצהרון וציוד הצהרון הינם באחריות
מפעילת הצהרון.

מחירים

המחירים הינם מעודכנים נכון להיום (אוגוסט  ,)1109בהתייחסות ל 31 -ילדים ללא חישוב עלות
מבנה .המחירים כוללים מע''מ .עד היום נגבו  ₪ 31לילד למבנה ,המחיר יעודכן בהתאמה
לדרישת הישוב.
עלות חודש לילד הנרשם ל 5-ימים ( חודש מלא ) היא ₪0,011
עלות חודש לילד הנרשם ל 0-ימים קבועים בשבוע היא .₪955
עלות חודש לילד הנרשם ל 3-ימים קבועים בשבוע היא .₪511
1

1
עלות חודש לילד הנרשם ליומיים קבועים בשבוע היא .₪655
עלות חודש לילד הנרשם ליום אחד קבוע בשבוע היא .₪091
עלות השתתפות חד פעמית ,יומית היא  ₪130ליום.
התשלום הוא תשלום חודשי ,מתבצע בכל  0לכל חודש באמצעות המחאות שנמסרות
מראש במעמד הרישום (בחמש עשרה לאוגוסט).
הנחת אחים מתייחסת להרשמה ל 5-ימים בשבוע בלבד (שימוש מלא) והינה עומדת על
 ₪551עבור ילד שני (ללא עלות מבנה לילד) .לדוגמה משפחה עם שני ילדים רשומים

לשמוש מלא תשלם  + ₪0901פעמיים עלות מבנה ( ₪61נכון לגביה שנעשתה עד היום).

.6

קייטנות חגים
6.1

בחופשות משרד החינוך הצהרון יפתח מהשעה  0:31ויפעל עד השעה .00:11

6.2

לוח החופשות יפורסם וימסר במפגש ההורים ובאתר הצהרון ,אך ככלל בחגי
ישראל (למשל :ראש השנה ,חג סוכות ,חג פסח ,חג שבועות וכו')  -הצהרון סגור.

6.3

בקייטנת חג ,הילדים יגיעו עם ארוחת בוקר (כריך); אין צורך בפרי.

6.4

ניתן להרשם לחלק מהימים ,אך לא ניתן להרשם לחלק מהיום .התשלום הינו
עבור יום מלא בכל מקרה.

6.5

הרישום לקייטנת החג כולל תשלום עבורה ,ויעשה עד  05ימים 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.

6.6

עלות הקיטנה הינה  ₪51למשתתף ליום לילד רשום בצהרון .עלות הקיטנה הינה
 ₪051למשתתף ליום לשמוש חד פעמי.

6.6

כל המחירים שצויינו לעיל הם מחירים עבור ילד הרשום לצהרון קבוע .עבור ילד
שאינו רשום לצהרון ימסר מחיר בנפרד ,במידה והדבר יהיה רלוונטי.
המחיר לעיל הם בהתאם למצב הידוע נכון להיום (אוגוסט  .)1109ככל שיהיו
שינויים אשר יוכתבו ע"י גורמים מוסמכים (מועצה ,משרד החינוך וכו') –
מפעילת הצהרון תעדכן את ההורים מראש.

.6

6.8

הפעלת הצהרון במתכונת רחבה בימי חג בכפוף למינימום של  5נרשמים.

6.9

הקיטנות יובנו ,ילוו ויתופעלו באחריות ועל ידי מפעילת הצהרון.

6.11

רישוי הקיטנה אינו באחריות מפעילת הצהרון וישולם ישירות למנהלת
הקיטנה ע"י ההורים.

פעילות הצהרון בחודש יולי

3
הצהרוניקי יפעל לטובת ילד גן המועצה המקיימים שיגרת קיטנה בגן ,כחודש רגיל
מהשעה  00:11עד  .00:11התשלום עבור חודש יולי הינו תשלום מלא רגיל.
המועדונית:
6.1

מסיום קיטנת יולי של בית הספר הצהרון יפתח עבור ילדי ביה"ס מהשעה .03:11

6.2

בתנאי שיש מינימום של  4ילדים לפחות והחל מסיום קיטנת יולי של בית הספר
ועד סיום קיטנת המועצה הצהרון יפתח עבור ילדי ביה"ס בשעה  0:31ועד 00:11
בתוספת תשלום של  51₪ליום.
ניתן להירשם מראש לחלק מהימים והרישום הוא לימים מסויימים שימסרו
מראש .התשלום עבור יום מלא הינו  51₪ליום.

6.3

התשלום עבור חודש יולי הינו תשלום מלא בכל מקרה.

6.4

הרישום 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.

המחירים שצויינו לעיל הם בהתאם למצב הידוע נכון להיום (אוגוסט .)1109
באם יהיו שינויים אשר יוכתבו ע"י גורמים מוסמכים (מועצה ,משרד החינוך וכו'),
מפעילת הצהרון תעדכן את ההורים מראש.

בהצלחה לכולנו ושנה טובה!
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