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 ניתן להירשם באחת מהדרכים הבאות:

מופיע בתוך אמצעות אתר האינטרנט של המועצה, ב3.2.21אופן מקוון עד לתאריך ב .1

 www.lev-hasharon.com המבזקים

      

  09-7960255 פקסלטופס ההרשמה המצורף  שליחת  -פקס .2

 , hasharon.com-zohar@levם:  מדור צהרוניהטופס לשליחת  -בדוא"ל .3

       

 

  מים ושעות פעילות בצהרון:י

 .17:00שעות הלימודים ועד השעה  סיוםמה': -בימי א'

 .לא יתקיים צהרון ,הם יתקיימו אירועי חג אחר הצהרייםבימים ב

 מסיבת חנוכה מסיבת סוף שנה וכדומה(  פעמים בשנה: 3) 

 

 : חודשי פעילות הצהרון וחופשות

 . 1/9/2021-30/6/2022בין התאריכים הצהרון פועל 

 .7:40-16:30צהרון פועל במתכונת מיוחדת בין השעות : ה החינוך בחופשות משרד

 לוחות המודעות.על באתר המועצה ו פשות יפורסם בתחילת השנהלוח חו

 

  מחירים ותשלומים

 צהרוןל ₪ 1100 .א

 ש"ח 200 –דמי רישום חד פעמיים  .ב

  ילדים בצהרון מלא בישוב. 12 –של משתתפים לפתיחת צהרון מספר מינימום 

 , לא יפתח צהרון!נרשמים  12-בפחות מ

          דמי הרישום לא יוחזרו.  20/8/21 ה במועד מאוחר מיוםבמקרה של ביטול הרשמ .ג

במלואם  דמי הרישום יוחזרו -מיעוט נרשמיםבשל ידה והצהרון לא יפתח בישוב המבוקש במ

 .ומעבר לכך לא יינתן כל פיצוי לנרשמים

בשל ירידה במספר הצהרון, בכל עת, פעילות  המועצה תהיה זכאית לסגור או להפסיק את .ד

 בצהרון או שיעשו התעריף בשל שינויים את  לשנות שאית המועצה רוכן תהא וכיו"ב. משתתפים 

 במקרה של הנחיות משרד החינוך

 על כל שינוי תבוא הודעה מראש ולהורה תינתן האפשרות להחליט אם מעוניין להמשיך או לאו.      

                         

 

 הרון חלקיצ

 ן לפי הפירוט הבא:גם בשנת הלימודים הבאה נאפשר רישום חלקי לצהרו

 לחודש. 500₪רישום ליומיים קבועים בשבוע בעלות: 

 לחודש. ₪ 700רישום לשלושה ימים קבועים בשבוע  בעלות :

 

 נרשמים ליום ארוך.  12 בכפוף לפתיחת צהרון עם מינימום של

http://www.lev-hasharon.com/
mailto:zohar@lev-hasharon.com
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 לתשומת ליבכם: 

 במהלך השנה לא תינתן אפשרות לרישום לימים בודדים בצהרון.

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

 

 :  הלי רישום לימים החלקייםנ

בימים י לצהרון זכא - לצהרון חלקימי שרשום  בהם הצהרון המלא פועל,חופשות בתי הספר, בימי  .א

   16:30עד שעה  ללא תוספת תשלוםבלבד,  הקבועים שבחר

 לא בשגרה ולא בחופשות( )הרון חלקי בצהקבועים  ימים את אין אפשרות להחליף  .ב

 

 : ות החגיםשל הצהרון במהלך חופש הארוכיםהפעילות  צהרון בימיישום לר

ישנה  ימים, ים לצהרון חלקי ומעוניינים בהוספתשרשומולילדים  צהרוןלכלל לילדים שאינם רשומים 

 . החופשהשבועיים לפני מועד הרישום יתבצע עד  לחופשות החגים בלבד, אפשרות לרישום

  .7:40-16:30בין השעות  , יום ארוך7:40-13:00בין השעות  יום קצר 

 יפורסם באתר המועצה כחודש לפני החופשה.ימים הארוכים בחגים הרישום ל

  נוכל לרשום ילדים ליום קצר בלבד, על בסיס מקום פנוי. לאחר מועד סיום ההרשמה,

 .ם למעט בהצגת אישור רפואילא יתקבלו ביטולי, בחופשות הפעילותלאחר פתיחת 

 , כפי שנהוג במהלך השנהבאחריות ההוריםהינה ארוחת בוקר בימים הארוכים 

 

ארוחת צהריים חמה המורכבת ממנת בשר, פחמימה, ירק מבושל וירקות טריים. :  רוחת הצהרייםא

עד תסופק ע"י קייטרינג המאושר ע"י משרד הבריאות ובעל תעודת כשרות. ארוחת הצהרים תוגש 

 .14:15השעה 

צליאק, לילדים בעלי רגישויות מענה לרגישויות מזון: הצהרון ערוך למתן מענה לארוחות ל ,שימו לב

 בלבד. לרגישויות אחרות לא ניתן לספק ארוחות במסגרת הצהרון. ורגישויות לחלב

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

 .09-7960229/261לטלפון  שרדלמ

  החוגים יפורסמו בתחילת השנה., מפעילים חיצונים חוגים ע"ישני יתקיימו צהרון בכל  :חוגים

 ולהמציא אישור רפואי לדווח בכתב על כל בעיית בריאות  : באחריות ההוריםבריאות 

 הצהרון. חל איסור לתת תרופות לילדים במסגרת -הוראות חוזר מנכ"לפ"י ע:מתן תרופות 

במקרים בהם ההורים שולחים מי מטעמם להוציא את הילד/ה : אישור הוצאת הילד מהצהרון

 יש למלא טופס אישור יציאה ולהעבירו לסייעת הצהרון ביום הראשון לשנה"ל. מהצהרון, 

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

 .בתחום אחריותם הבלעדית של ההורים םלביתם ההצהרון 

 למען ביטחון ילדינו. הגן ביציאה ובכניסה : נבקש להקפיד מאד על סגירת שערסגירת שער

 :  יטול /הרשמה / הפסקת השתתפותב

במייל או בפקס )יש לוודא טלפונית הגעת : יימסר למחלקה ע"י ההורים בכתב ,כל שינוי/ביטול 

באמצע  ביטולבמקרה של העוקב, לפני סוף החודש לגבי החודש  בועשעד הפקס( השינויים יבוצעו  

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

    09-7960261פון מדור צהרונים בטלללשאלות ובירורים נוספים הנכם מוזמנים לפנות 

   09-7960230טל' מחלקה :  09-7960229

 hasharon.com-zohar@lev  ,hasharon.com-hagity@lev:  דוא"ל: 

 

 בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת!                                     

 ת מדור צהרוניםצוו
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 כתב התחייבות
 אני הח"מ___________ת.ז._____________ ות.ז._______________

 הורים ו/או האופוטרופוס של _____________ת.ז.________________)להלן הילד/ה(ה

 מתחייבים בזאת ביחד ולחוד כלפי המועצה כדלקמן:

הרינו מתחייבים לשלם לכם במועד שיקבע על ידי המועצה את מלוא שכר הלימוד עבור הילד/ה, ומאשר לחייב 

ועד  2020ישום ושכר לימוד החל מחודש ספטמבר את כרטיס האשראי/ הוראת קבע, עבור תשלום דמי ר

כולל )בהתאם למסלול אותו בחרתי( הודעה זו תקפה במידה ולא העברתי כל הודעה אחרת  2021חודש יוני 

 בכתב.

 אנו מתחייבים לשלם את השכר הלימוד החל מחודש הצטרפות הילד למסגרת. .א

בהתאם לכתב התחייבות זה, לרבות אנו מסכימים כי המועצה תהא רשאית לגבות את כל התשלומים  .ב

 הפרשי הצמדה וריבית.

קרה של פיגור מבכל הצהרון של ילד/ה במסגרת השתתפות להפסיק רשאית ידוע לנו כי המועצה תהא  .ג

 יום מראש. 14בתשלום כלשהו עפ"י כתב התחייבות זה וזאת לאחר מתן התראה בכתב של 

סיום הצהרון ומתחייבים לדייק. במקרה של איחור ההורים מתחייבים לאסוף את הילד/ה לא יאוחר משעת  .ד

 לכל רבע שעה.  ₪ 30באיסוף הילד, יחויבו ההורים בתשלום של 

 ידוע להורים כי איחורים חוזרים יחויבו בהוצאת הילד/ה מהצהרון בהתאם למדיניות המועצה.

 :אופן והסדרי התשלום

. אם לא נפתח צהרון בגן הבוקר בו 2020ספטמבר בחודש  1-יגבו בתשלום ה ₪ 200 –דמי רישום בסך  .א

 הילד שוהה או בגן הסמוך לו וההורים אינם מעוניינים לשיבוץ בגן אחר, יוחזרו דמי הרישום.

 יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי/הוראת קבע חתומה ע"י הבנק.התשלום  .ב

 .2020התשלום הינו עבור המסלול אותו בחרתם, כאשר התשלום הראשון ינוכה בחודש ספטמבר  .ג

 מלא.הלא נקבל ילד/ה לצהרון ללא הסדרת תשלום שכר הלימוד  .ד

 :ביטול צהרון

המועצה רשאית להפסיק/להשהות פעילות של ילד בצהרון מסיבות אי התאמה. משתתף אשר מסכן את  .א

מוסמכים  המחלקהמנהלת צהרונים ו מדורופוגע בפעילות הקבוצתית בצהרון, צוות תו עצמו או את סביב

שתתפותו/הוצאתו מהצהרון. צעד זה יעשה תוך שיתוף ההורים ועדכונם לגבי מצב להחליט על המשך ה

 המועצה תאה רשאית להוציא את הילד ממסגרת לאחר התראה של שבועילדם בצהרון. 

 בכל חודש. 1-בביטול צהרון יכנס לתוקף  .ב

החודש לגבי השינויים יבוצעו שבוע לפני סוף במייל או בפקס.  - שינוי/ביטול יימסר למחלקה בכתב  .ג

 החודש העוקב. במקרה של ביטול באמצע החודש לא יינתן החזר על החלק היחסי.

 אין לבטל הוראת קבע או כל תשלום באופן עצמאי בבנק. .ד

 פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת המועצה :

בשליטת מאירועים שאינם  רשאית שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות המועצה תהא .א

במקרים אלו, לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין וכד'.  מועצה כגון: מלחמה, פגעי מזג אוירה

הימים שבהם לא פעל הצהרון. החלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות רשויות החוק 

 .בעניין הפעלה שלמסגרות חינוך פורמאליות

ה, יבדוק צוות הצהרון אפשרות להפעיל את המסגרות החל מהיום השלישי במקרה של שביתה מלא .ב

. בגין פעילות זו ייגבה 16:30ועד לשעה  07:30לשביתה פעילות בשעות הבוקר, דהיינו החל משעה 

 תשלום נוסף.

 אנו בעיון את המובא בערכת הרישום על נספחיה ואנו מסכימים לכל האמור בה.ראנו מצהירים בזאת כי ק

 

 

 

 לראיה באנו על החתום: תאריך____________ ו

  ______________________   ____________  חתימת האב_______  חתימה האם

 

 


