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 נהלי צהרונים  בגני ילדים לשנת תשע"ח
 

 הורים יקרים,
 שמחים לבשר כי המועצה תפעיל את הצהרונים במועצה לפי החלטת משרד החינוך ותכנית

 ניצנים
 

 להלן נהלים ועדכונים:
 

 יש לבצע את הרישום לצהרון עד  30/03/2017
  לאחר תאריך זה הרישום יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.

 ניתן להירשם באחת מהדרכים הבאות:
 קישור לרישום אינטרנטי מופיע בתוך המבזקים באתר המועצה1.

www.lev-hasharon.com     
 

  העברת טופס ההרשמה המצורף  לפקס 209-7960255.

.3limorr@lev-hasharon.com  :העברת הטופס במייל למדור צהרונים 
 

  ימים ושעות פעילות בצהרון:
 בימי א'-ה': 14:00-17:00    (אנא הקפידו לקחת את ילדכם עד לשעה 17:00)

 בימים בהם יתקיימו אירועי חג אחר הצהריים לא יתקיים צהרון
   ( 3 פעמים בשנה: מסיבת חנוכה מסיבת סוף שנה וכדומה)

 חודשי פעילות הצהרון וחופשות :
  הצהרון פועל כעשרה חודשים  מ-1/9/2017-30/6/2018.

 בחופשות משרד החינוך  הצהרון פועל במתכונת מיוחדת בין השעות : 7:40-16:30.
 לוח חופשות יפורסם בתחילת השנה באתר המועצה ועל לוחות המודעות.

 
  מחירים ותשלומים

 תשלום חודשי עבור הצהרון הינו – 935 ₪ בחודש למשך 10 חודשים . (תכנית1.
 ניצנים)

 דמי רישום חד פעמיים – 200 ₪.2.
  במקרה של ביטול הרשמה במועד מאוחר מיום 20.8.17 דמי הרישום לא יוחזרו.

 מספר מינימום לפתיחת צהרון 18 ילדים לצהרון מלא.3.

 במידה ומספר הילדים שירשמו לצהרון יהיה נמוך מ-18 ילדים, לא יפתח צהרון ודמי4.
 הרישום יוחזרו להורים.

 
 חשוב לציין שבמהלך השנה אין אפשרות לרישום לימים בודדים בצהרון.

 
 צהרון חלקי

 גם בשנת הלימודים הבאה נאפשר רישום חלקי לצהרון לפי הפירוט הבא:
 רישום ליומיים קבועים בשבוע בעלות: 500₪ לחודש.1.
 רישום לשלושה ימים קבועים בשבוע  בעלות :700 ₪ לחודש.2.
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  בכפוף לפתיחת צהרון עם מינימום של 18 נרשמים ליום ארוך.3.
 

  נהלי רישום לימים החלקיים :
 בימי החופשה, מי שרשום לצהרון חלקי- זכאי לצהרון  בימים הקבועים שבחר,1.

  ללא תוספת תשלום עד שעה 16:30
  אין אפשרות להחליף ימים בצהרון חלקי ( לא בשגרה ולא בחופשות)2.

 
 במסגרת הצהרונים לא תינתן סייעת נוספת לילדים עם אלרגיה/צרכים מיוחדים.

 
 רישום לצהרון בימים הארוכים בחופשות החגים: לילדים שאינם רשומים לצהרון ולילדים
 שרשומים לצהרון חלקי ומעוניינים להשלים ימים, ישנה אפשרות לרישום לחופשות החגים

  בלבד, עד שבועיים לפני מועד החופשה, על בסיס יומי: עלות יום קצר
 בין השעות  7:40-13:00  75 ₪ עלות יום ארוך בין השעות 7:40-16:30 110 ₪.

 הרישום לימים הארוכים בחגים מפורסם מראש .
  לאחר מועד סיום ההרשמה, נוכל לרשום ילדים ליום קצר בלבד, על בסיס מקום פנוי.

 לאחר פתיחת הפעילות, לא יתקבלו ביטולים למעט בהצגת אישור רפואי.
 ארוחת בוקר בימים הארוכים הינה באחריות ההורים

 
 ארוחת הצהריים : ארוחת צהריים חמה המורכבת ממנת בשר, פחמימה, ירק מבושל וירקות

 טריים. תסופק ע"י קייטרינג המאושר ע"י משרד הבריאות ובעל תעודת כשרות. ארוחת
 הצהרים תוגש עד השעה 14:15.

 שימו לב, ילדים בעלי רגישויות יצטרכו להביא אוכל מהבית. אין ביכולתנו לספק מזון ללא
  חשש רגישויות .( למעט צליאק, ורגישויות לחלב –שכן הארוחה בשרית)

 בעניין הסדרי תשלום עבור ילדים שמביאים אוכל מהבית בעקבות רגישות נא לפנות למשרד.
 

 חוגים: בכל צהרון יתקיימו 2 חוגים ע"י מפעילים חיצונים, החוגים בצהרון יפורסמו בתחילת
  השנה.

  בריאות : באחריות ההורים לדווח בכתב על כל בעיית בריאות ולהמציא אישור רפואי
 מתן תרופות :עפ"י הוראות חוזר מנכ"ל חל איסור לתת תרופות לילדים במסגרת הצהרון.

 סגירת שער: נבקש להקפיד מאד על סגירת שער למען ביטחון ילדינו.
 

 אישור הוצאת הילד מהצהרון :במידה ואין ההורים מוציאים את הילד מהצהרון, יש למלא
 טופס אישור יציאה ולהעבירו לסייעת הצהרון ביום הראשון לשנה"ל.

 
 שימו לב: הבאת הילדים, הכנסתם לצהרון בבוקר והחזרתם אחרי שעות הלימודים

 מפתח הצהרון לביתם הם בתחום אחריותם הבלעדית של ההורים.
 

  ביטול /הרשמה / הפסקת השתתפות :
 כל שינוי/ביטול , יימסר למחלקה ע"י ההורים בכתב-במייל או בפקס (יש לוודא טלפונית
 הגעת הפקס) השינויים יבוצעו  עד סוף החודש לגבי החודש העוקב, במקרה של שינוי

 באמצע החודש-לא יינתן החזר על החלק היחסי. לא יתקבלו עדכונים דרך צוות הצהרון.
 

  לשאלות ובירורים נוספים הנכם מוזמנים לפנות למדור צהרונים בטלפון 09-7960261
  09-7960229 טל' מחלקה : 09-7960230

zaharonim@lev-hasharon.com :דוא"ל 
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                                      בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת!

 
     רותם עמוס                           חגית יהודה שרפי                             לימור רצבי

 

 


