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 לצהרוני גני ילדים נהלי הרשמה ותשלומים 
  שעות הפעילות 

 . לא כולל ימי שישי וערבי חג.17:00 – 14:00ה' בין השעות  -בימים  א'   -שעות הפעילות בצהרון  •

 .בהתאם לאישור שיחולק בתחילת השנהאיסוף הילדים יעשה ע"י מבוגר מלווה מתוך הגן עצמו  •

 איסוף ילד להורים פרודים/גרושים יעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר הסדרי ראייה.  •
 מסר למתנ"ס מראש.יעותק של החלטת בית המשפט י

 .14:00בצהרון בו יש איסוף ילדים מגנים סמוכים, יהא המתנ"ס רשאי להוציאם לפני השעה  •

 פעמים במהלך השנה, הפעילות בגן תסתיים מוקדם עקב התארגנות גננות הבוקר למסיבות.  3 -כ  •

בגן הצמוד לצהרון. במקרה ושני הגנים חוגגים בו זמנית, לא  14:00בימים אלו, יופעל הצהרון מהשעה  •
  יופעל הצהרון כלל.

 ייטנה בין קייטנות: בחוה"מ סוכות, חנוכה וחופשת פסח, יפעל הצהרון במתכונת ק •
 תשפ"א. לפי לוח החופשות 16:30  – 7:45השעות 

הקייטנות בחגים הן במסגרת "בתי"ס של החגים של משרד החינוך".  במידה ויהיה  –לתשומת ליבכם  •
רישום מוגבר ויהיו שני גנים במתחם, בשעות הבוקר שיבוץ ילדי כל המתחם יעשה בהתאם לגן האם ולא 

 לגן הצהרון.

 רון מותנית במינימום נרשמים.פתיחת קבוצת צה 

 ביטול השתתפות  .3

 באם יש כוונה לבטל את השתתפות בצהרון יש למלא טופס ביטול ולהעבירו למתנ"ס. 

 הביטול יכנס לתוקפו בתום החודש בו הוגש הביטול בכתב.

  20.03.2020הודעות ביטול בגים השתתפות בצהרון יתקבלו עד לתאריך 

 אופן התשלום     .4

 לחודש₪  985אני מתחייב לשלם עבור השתתפות ילדי בצהרון : 

 לילד השני. 10%לצהרון בגני הילדים בלבד תינתן הנחה של  ילדים 2ברישום 

  הרישום לצהרון בפועל מותנה בהסדר תשלום מראש לכל השנה באמצעות כרטיס אשראי / צ'קים

 חוגים.      5

 ע"י המתנ"ס. יתכנו שינויים מעת לעת.בצהרון יופעלו שני חוגים בשבוע שייבחרו 

 אי הפעלת הצהרון .6

בנסיבות של כוח עליון או גורם שאינו בשליטת המתנ"ס כגון: פגעי מזג אוויר, מלחמה, שביתה, המתנ"ס  
יפעל בהתאם להוראת הרשויות, החברה למתנ"סים ועל פי שיקול דעת המתנ"ס, בכפוף לחוות דעת 

 ועניין.משפטית ולגופו של מקרה 

 ליום.₪  50פעילות בזמן שביתה כרוכה בתוספת תשלום של  
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 : הצהרת בריאות

בטופס הרישום הממוחשב אותו הוא נדרש  למתנ"סשחלה עליו החובה לדווח ו ההורה מאשר, כי ידוע ל •
למלא, על כל מגבלה רפואית ו/או רגישויות בכלל ולמזון בפרט. וכי במידה ולילד/ה יש מגבלה רפואית 

מסמך המפרט במדויק את המוגבלויות ו/או הרגישויות. יובהר בזאת, כי  נמתנ"סעליו לשלוח למשרדי 
 .ות הצהרוןקבלת המסמך הרפואי הוא תנאי להשתתפות בפעיל

 

יודגש כי באחריות ההורים לילדים בעלי מגבלה רפואית ו/או רגישויות בכלל ולמזון בפרט, לדאוג להדרכת  •
 הצוותים בכל הקשור במגבלה הבריאותית ו/או ברגישויות.

 
 אספקת מנות אישיות תתבצע אך ורק לילדים הסובלים מרגישויות למזון לאחר קבלת מסמך רפואי •

 .מרופא בלבד
 

ההורה מתחייב כי במידה וזכיין המזון לא יוכל לספק מזון אלרגני מתאים לרגישות הילד, יזוכה ההורה  •
 .בעבור עלות הארוחה ויספק את ארוחת הצהריים עבור ילדו בעצמו

•  
 .ילד המחויב בסייעת רפואית בשעות הבוקר, יוכל לשהות בצהרון רק בליווי סייעת במימון ההורים 

•  
 היה והילד לא ירגיש בטוב במהלך הצהרון על ההורים להגיע באופן דחוף עם קבלת ההודעה מהצוות.  •
הורים ימסרו למשרדי הצהרונים וצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם  •

 .במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את המזכירות על כל שינוי בפרטים אלו
 

כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד  ההורים מצהירים •
 תרופות כלשהן. 

 

במקרי חירום יינתן טיפול בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך. הוצאות שתידרש מפגשים להוציא  •
 .עקב צורך בטיפול חירום לילד ישולמו במלואן על ידי ההורים

 

  שונות .7
 ילדים. 28מונה: מובילה וסייעת עד  צוות הצהרון

 
 .  16:30המתנ"ס ישקיע מאמץ להקצות סייעת נוספת עד השעה  29 -החל מהילד ה 

 
 במידה ומספר הילדים ישתנה במהלך השנה, יותאם מס' אנשי הצוות למספר הילדים.

 
 במצב של מינימום ילדים, תיתכן הפעלת הצהרון עם עובדת אחת.

 
 את פעילות הצהרון אם תהיה עזיבת ילדים ומספר הילדים בצהרון יהיההמתנ"ס רשאי להפסיק 

 מינימלי.
 

 
 נוהל התנהגות:  .8

 ראשי להשעות ילד מהצהרון באופן מידי בשל התנהגות שאינה הולמת. המתנ"ס •

המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של ילד מחוסר התאמה למסגרת בשל סיבה  •
בריאותית, או כל סיבה אחרת ו / או בשל התנהגות לא תקינה של הורי הילד מול חברתית, משמעתית, 

 צוות הצהרון.

 ימים מראש. 14המתנ"ס יהיה ראשי להפסיק את השתתפות הילד לאחר מתן התראה להורים של  •

 במקרים חריגים המתנ"ס יהיה ראשי להפסיק את ההשתתפות באופן מידי. •

התשלומים מההורים בגין ההשתתפות בצהרון החל ממועד הפסקת במקרים אילו תופסק גביית  •
 ההשתתפות ואילך.
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ניצנים בבתי  לצהרונינהלי הרשמה ותשלומים 
 בית הספר  הספר 

  ותלישעות הפע .1

 . 30.6.2021לתאריך ועד  1.9.2020החל מתאריך   הצהרונים המתנ"ס יפעיל את  •

בקייטנות במהלך השנה )עפ"י לוח  16:45ה' מסיום הלימודים ועד השעה -שעות פעילות: ימים א'
 . 08:00-16:00  החופשות(, הפעילות תתקיים בין השעות

 קבלת הילדים בתום יום פעילות       .2
 16:00ובחופשות עד השעה  16:45ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון, לא יאוחר מהשעה  •

 ₪.  40ומתחייבים לדייק.  בגין כל רבע שעה של איחור באיסוף הילד, יחויבו ההורים בתשלום של 

 ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מצהרון ביה"ס. •

ניינים, כי אדם איסוף הילד יעשה מהכיתה בלבד ועל ידי מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעו •
אחר יקבל  את ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם, בכתב, על טופס קבלת ילד מהצהרון 

 המופיע  באתר המתנ"ס.

  איסוף הילד להורים פרודים ו/או גרושים, תתאפשר לשני ההורים או מי מטעמם. •

ומעלה ובאישור מוקדם  12גיל איסוף ילד/ה מהצהרון על ידי מי מאחיו תתאפשר רק לאחים מלווים מ •
 של ההורים. 

המרכז יהיה רשאי  -פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת המרכז  •
שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המרכז, כגון : מלחמה, פגעי 

ם אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל מזג אויר וכד'. במקרים אלו, לא יוחזרו תשלומי
 הצהרון. 

החלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות משרד החינוך  -במקרה של שביתה חלקית  •
 והרשות המקומית.

במקרה של שביתה מלאה במערכת החינוך הצהרון יפתח בהתאם למדיניות הרשות המקומית. פעילות  •
. בגין פעילות זו ייגבה תשלום נוסף של 14:00ועד לשעה  07:30בין השעות  הצהרון בימי שביתה תתקיים 

 ליום. בכל מקרה, הפעלת הצהרון בימי השביתה תחל מהיום הרביעי לשביתה.₪  40

מובהר כי פעילותו של הצהרון מותנית בכך שביה"ס יעמיד לרשותו את השטח הדרוש לשם כך. המרכז  •
הפסקה ו/או שיבוש של הפעילות הנובעים ממעשה ו/או מהחלטה של לא יהיה אחראי כלפי ההורים בגין 

 ביה"ס.

המרכז יהא רשאי להחליט, על פי שיקול דעתם של מנהלי המסגרת, מנהל/ת הצהרונים ומנכ"ל המתנ"ס,  •
-כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון. וזאת בשל סיבה חברתית, התפתחותית, משמעתית

ו כל סיבה אחרת שתיראה לצוות המקצועי. כאמור, יהיה המרכז רשאי להפסיק התנהגותית ובריאותית, א
את השתתפותו של הילד בצהרון, וזאת לאחר מתן התראה להורים של שבוע מראש. במקרה כאמור 

 תופסק גביית תשלומים
 מההורים בגין השתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.
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 :שינוי הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההוריםביטול או      .3

 בלבד 17.08.2020-מה לצהרון עד לניתן לבטל את ההרש •

לא ניתן לבטל את ההשתתפות בצהרון לחודש ספטמבר ולא יינתנו  30.9.2020ועד  18.8.2020החל מתאריך  •
 החזרים כספיים בגין חודש זה.

ניתן לבטל השתתפות הילד בצהרון  ע"י הודעה בכתב שתימסר  30.04.2021ועד  01.10.2020  -החל מתאריך •
 ₪. 180לכל חודש  בחיוב דמי ביטול בסך   15 -באופן ידני במזכירות המתנ"ס עד ה

 ₪ . 300ניתן לבטל את השתתפותכם בצהרון בתשלום דמי ביטול בסך  1.5.2019-החל מתאריך •

, יינתן החל מתחילת החודש העוקב למסירת הודעת ד'-.ב, ג' ו8הזיכוי  הכספי בגין ביטול כאמור בסעיף  •
 לחודש הקודם 15-הביטול ובתנאי שההודעה נתקבלה עד ה

 לא יינתן זיכוי על ביטול השתתפות לחלק יחסי של החודש . •

  מסלולים, מחירים ותשלומים:    .4

 עלות הצהרון )חודשי(        

 ממשרד החינוך התשלום ירד לסך        ₪  150ד בסך של במידה ויהיה סבסו₪ ,  985 –ב'  -כיתות א'  ו       

 ₪ . 835של        

  הרישום לצהרון בפועל מותנה בהסדר תשלום מראש לכל השנה באמצעות כרטיס אשראי / צ'קים

 .בבתי הספרלא יינתנו הנחות על צהרוני ניצנים 

 חוגים.      5

 בצהרון יופעלו שני חוגים בשבוע , חוג ספורט וחוג העשרה.         

 

 פתיחת קבוצת צהרון מותנית במינימום נרשמים.

 נוהל התנהגות   .6

המרכז יהא רשאי להחליט, על פי שיקול דעתם של מנהלי המסגרת, מנהל/ת הצהרונים ומנכ"ל המתנ"ס, כי הילד 
התנהגותית -אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון. וזאת בשל סיבה חברתית, התפתחותית, משמעתית

 ובריאותית, 

 או כל סיבה אחרת שתיראה לצוות המקצועי. 

 ן ילווה בתהליכים:כל תהליך הוצאת ילד מהצהרו

ו/או כל בעיה   תיעוד כתוב של מוביל צהרון )אלימות, חוסר קבלת מרות / סמכות, שוטטות ללא אישור •
 חריגה אחרת(, 

 שיחות ודיווח טלפוני עם ההורים, כולל הודעות בווטסאפ. •

  הזמנה לפגישה פרונטלית עם ההורים במתנ"ס מול מנהלת הצהרונים, רכז רשותי ומנהל המתנ"ס, •

 החלטה סופית על הוצאת הילד מהצהרון בהתראה של שבוע עד שבועיים מראש. •

להשעות את הילד מידית ללא התראה   *במקרים בהם הילד ינהג באלימות כלשהי, הנהלת הצהרון תהא רשאית
 מוקדמת.

 ילך.במקרה כאמור תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת ההשתתפות וא
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 ותשלומים לחוגים  הרשמהנהלי 

 על בסיס "כל הקודם זוכה". 1.9.19 א' בתשרי  ראשוןביום  במתנ"ס תפתחפעילות השנת  •

 פתיחת חוג והמשכיותו מותנה במספר מינימלי של משתתפים. •

    ואתר מונוסון  –ההרשמה למכלול החוגים והפעילויות של המתנ"ס תתקיים במזכירות מתנ"ס יהוד  •
 .המתנ"סשל  האינטרנט           

 , הינו מחיר שנתי המתורגם לעלות ממוצעת חודשית. אתר/חיר החוגים, כפי שמצוין בחוברתמ •
 כולל.  2020ני/יולי חודשיים שווים מיום הרישום ועד לחודש יו התשלום יתבצע בתשלומים          

  לידיעתכם, בחישוב המחיר שוקללו חופשות החגים, ובימים אלו לא תתקיים פעילות ולא יינתן זיכוי  •
 בגינם.           

ואין כנגדו חובות יורשה להשתתף בחוג רק מי שסיים את כל תהליך ההרשמה והתשלום לכל השנה,  •
 .משנים קודמות

בכרטיס אשראי )חיוב מידי חודש בחודשו( או במזומן התשלום לחוג יתבצע בתשלום מראש בצ'קים או  •
 )תשלום מראש לכל השנה(.

 על צ'קים חוזרים תגבה עמלת צ'ק חוזר. •

אך  אשר לא כלולים במחיר החוג המתנ"ס, בחלק מהחוגים תידרש רכישת ציוד/ערכות/ביגוד/שירות ע"י  •
 יהיו כרוכים ובסיומההשנה במהלך וטקסים אשר יערכו מופעים  .חובה ותנאי להשתתפות בחוג הינם

 החוג.בתשלום נוסף למחיר 

 (.אוגוסט/שיעור שיבוטל ע"י המדריך או המרכז יוחזר במועד אחר )כולל חודש יולי •
 שיעור ניסיון יחויב בתשלום בזמן הרישום לחוג.  •

 
 כללי:

 הנני מאשר למתנ"ס להשתמש בתמונות שיצולמו בחוג/פעילות לצורך פרסום באמצעים השונים. .1
הנני מאשר למתנ"ס לשלוח אליי הודעות סמס/דואר אלקטרוני בנושאי הפעילות השוטפת, שינויים,  .2

 ביטולי שיעורים וחומר פרסומי.
 הנחות

    גהנחה מחו 15%/ ילד שני במשפחה,  על החוג השני 10%הנחות של מספר אחים / נפשות במשפחה :  •
     ואילך חלה עבור רישום אחים באותה ילד שלישי ואילך במשפחה.  הנחת ילד שני, שלישי /  שלישי             

 .אין כפל הנחותלבד ) חוגים, צהרונים וכו'(. בקטגוריית פעילות              
   קשה להנחה מיוחדת תתבצע באמצעות טופס הנחה במזכירות ותוגש לוועדת הנחות.ב •

 ביטול השתתפות 
יש בכל חודש, וע"י הודעה בכתב למזכירות המתנ"ס בלבד!   20ניתן לפרוש מהחוג לאחר הגשת בקשה בכתב עד   •

 לוודא
. הביטול יכנס ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך לכל דבר את קבלת טופס הביטול מול המזכירות 

 לתוקפו
 בו הוגשה בקשת הביטול בכתב .בתום החודש  

ו ביטולי חוגים למעט ביטול חוג באפריל, לאחר מכן לא יתקבל 30חוג עד לתאריך בהשתתפות ניתן לבטל  •
 אותי )יש להציג אישורים רפואיים(בשל מצב  ברי

 .לא יתקבלו ביטולי חוגים רטרואקטיבית והחזר כספי בגינם •

במקרה של סגירת חוג ע"י המתנ"ס מכל סיבה שהיא יוחזרו למשתתף דמי השתתפות היחסיים שנותרו  •
 .תהמשך החוג, עד סוף שנת הפעילול

 ת הפעילות וכל שינוי עפ"י יתוכנומנהל /ת רשאי לשנות את זמני פעילות החוגים, מיקומם, המדריכים  •
 צורכי המרכז.

ידוע לי כי המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להוציא מהחוגים משתתף/ת שמפריע/ה למהלך התקין של  •
 מעשיו/ה מסכנים ילדים אחרים או את עצמו/ה.הפעילות ו/או אשר התנהגותו/ה או 

 הוצאות ו/ או עמלות בנקים עקב החזרת המחאה /ות מכל סיבה יחולו על ההורים. •

 מנהל/ת המתנ"ס ו/או מדריך החוג אינם אחראים על אובדן חפצים ו/או דברי ערך. •
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  5364840-03 :|  פקס   03.5205100 :|  טל www.ccym.org.il מונוסון  |   , יהוד5רם כהן כתובת: 

                       נ"ס , למתנ"ס הזכות לשינויים בנהלי הרישום במהלך השנה, השינויים יעודכנו באתר המת •

 הצהרת בריאות:
 הנני מצהיר כי ילדי נבדק לאחרונה ע"י רופא ונמצא כשיר לכל פעילות גופנית.

 הנני מתחייב להודיע על כל שינוי במצבו הבריאותי של ילדי למדריך ולמזכירות המתנ"ס.
בעת פעילות מטעם המתנ"ס תחול ידוע לי כי האחריות לנזקים שיגרמו לילדי עקב ליקוי במצב הבריאותי 

 עליי בלבד.
ידוע לי כי המתנ"ס מבוטח בביטוח צד ג' ואין לחוג/פעילות ביטוח תאונות אישיות )למעט בחוגי ספורט 

 תחרותיים שיוצאים לתחרויות(.
 אני מוסר הצהרה זו מרצוני לאחר שהבנתי את תוכנה.
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