גנים-משרד העבודה והרווחה  /בי"ס תוכנית "ניצנים"

תקנון השתתפות בצהרוני נפגשים -מרכזים קהילתיים אור יהודה.
א .מיקום ומועדי פעילות
 .1נפגשים -מרכזים קהילתיים אור יהודה יפעילו את הצהרון החל מיום  1.9.20ועד ליום .30.6.21
 .2שעות הפעילות בצהרון הן משעת סיום פעילות הגן/ביה"ס עד לשעה  17:00בחבילה המורחבת בחבילת הבסיס עד
השעה .16:00
 .3הפעילות בערבי חג ,ימי מועד ,וחופשות משרד החינוך בכפוף ללוח החופשות שיפורסם על ידי נפגשים(.ועל פי הפירוט
בסעיף ב')
 .4שינוי בשעות פתיחת הצהרון בשל ימי חג ,מועד ומסיבות שונות ימסרו להורים ככל הניתן מראש ,כמו כן כשלוש
פעמים במהלך השנה ייתכן סיום פעילות בגן מוקדם מהרגיל ,עקב התארגנות הגננות למסיבה .בימים אלו יפעל
הצהרון מהשעה  14:00ועד לשעה  .17:00בימים אלה על ההורים מוטלת האחריות להביא את הילדים לצהרון בשעה
היעודה
 .5במקרה ושני גנים סמוכים חוגגים בו זמנית ,לא יופעל הצהרון כלל ,למעט אם יימצא פתרון חלופי.
 .6ככלל ,יופעל הצהרון על ידי צוות קבוע ומוסמך של המרכזים הקהילתיים אולם אין בכך כדי למנוע את הפעלת הצהרון
באמצעות ממלאי מקום אם יהיה צורך בכך.
 .7מספר מינימום לפתיחת קבוצת צהרון הינו  22ילדים ,היה ומספר הילדים ירד במהלך השנה לפחות מ 20 -ילדים ,יהיו
המרכזים הקהילתיים רשאים להפסיק את פעילות הצהרון בהודעה של חודש מראש ,מבלי שלהורים תעמוד זכות
לתביעה או לקבלת פיצוי כלשהו.
 .8נפגשים מרכזים קהילתיים אינם מתחייבים מראש לפעול בכיתה  /גן ספציפי.
 .9ההשתתפות בצהרון היא למסגרת מלאה של חמישה ימים בשבוע.
 .10נפגשים -מרכזים קהילתיים רשאים לערוך שינויים במבנה קבוצות ע"י איחוד ו/או פיצול קבוצות קיימות בהתאם
למספר הילדים הנרשמים לצהרון לרבות איחוד אשכול גנים למסגרת יחידה רב גילאית .זאת מבלי שתהיה להורים
טענה או תביעה על איחוד או פיצול גנים.

ב .פעילות בחופשות משרד החינוך
 .1נפגשים -מרכזים קהילתיים יפעילו מסגרות צהרונים במתכונת קייטנה במהלך חופשות חגי חנוכה ופסח .בכפוף ללוח
חופשות אשר יחולק עם פתיחת שנת הלימודים .לוח החופשות ניתן לשינויים ,בהתאם להנחיות משרד החינוך.
 .2ההרשמה לקייטנות הקיץ בחודש יולי ,אינה כלולה בצהרון והיא תתקיים בנפרד ,ללא התחייבות ההורים מראש.
 .3נפגשים -מרכזים קהילתיים מתחייבים להודיע על כל שינוי בלוח החופשות עד שבוע לפני מועד החופשה כמו כן
רשאים המרכזים הקהילתיים שלא לפתוח קייטנה תוך הודעה מראש להורים עד עשרה ימים לפני פתיחתה .להורים
לא תעמוד זכות לתביעה או לקבלת פיצוי כלשהו.

ג .פעילות במקרה של שביתה ,אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת נפגשים -מרכזים קהילתיים.
 .1נפגשים -מרכזים קהילתיים יהיו רשאים שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטתם
כגון :מלחמה ,פגעי מזג אוויר וכדו'.
 .2במקרים אלו ,לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון .החלטות באשר להפעלת
הצהרון ,יהיו בהתאם למדיניות משרד החינוך בעניין הפעלה של מסגרות חינוך פורמליות של גני ילדים.

ד .איסוף בתום יום פעילות
 .1ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון בדיוק ולא מאוחר משעת סיום הצהרון .במקרה של איחור באיסוף הילד
רשאים המרכזים הקהילתיים לחייב את ההורים בתשלום של  ₪ 45לכל רבע שעה ,התשלום ירד מהסדר האשראי
הקיים במערכת.
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 .2ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון ובהתאם לשיקולי ומדיניות הנהלת המרכזים
הקהילתיים.
 .3לא יותר איסוף של הילד על ידי כל אדם אחר שלא הורשה ע"י ההורים ו/או איסוף ילדים מהצהרונים ע"י אח/ות מתחת
לגיל .12
 .4איסוף ילד להורים פרודים או גרושים יעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר סדרי ראיי ,יש למסור את הסדרי הראיה
מראש לרכזת הצהרונים בנפגשים מרכזים הקהילתיים.

ה .הסעת ילדים לצהרון באמצעות חברת הסעה ,אם תעשה ,הינה באחריותם המלאה והבלעדית של
ההורים.
ו .הזנה והעשרה
.1
.2
.3
.4
.5

במסגרת פעילות הצהרון תוגש לילדים ארוחת צהריים בשרית חמה על פי תפריט מגוון המותאם לילדים.
החברה המספקת מזון לצהרונים הינה חברה הפועלת באישור משרד הבריאות ,בעלת הכשר ומומחיות ביצור ואספקת
מזון לילדים.
בימי פעילות ארוכים ,לא תוגש בצהרונים ארוחת בוקר וזאת בהתאם לתקנים שקבעו משרד החינוך והבריאות.
במסגרת פעילות הצהרון יינתנו חוגי העשרה בשבוע לכל קבוצה.
תחום ונושא החוג ייקבעו וישתנו מעת לעת ע"י נפגשים מרכזים קהילתיים.

ז .ביטוח
 .1נפגשים -מרכזים קהילתיים מבטח את אחריותו החוקית בביטוח צד ג' ,על נפגשים -מרכזים הקהילתיים לא תחול
אחריות ו/או חובה כלשהיא מעבר לסכום הביטוחים כאמור בסעיף א' לעיל ,בכל מקרה של נזק כלשהו שיגרם לילד/ה
בתחומי העיר אור יהודה או מחוצה לה וכן בדרכו מהצהרון ותגמולי הביטוח ישולמו ע"י חברת הביטוח יהוו תשלום
מלא וסופי עבור כל נזק כאמור.

ח .הצהרת בריאות
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7
.8

ההורים מצהירים בזה כי בריאות הילד תקינה ואין מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון
ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.
ההורים ימסרו לנפגשים -מרכזים קהילתיים מידע מלא על בריאות הילד ,לרבות ציון רגישויות ,מגבלות רפואיות,
מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד בצירוף אישור רפואי.
מסירת מידע מדויק כאמור ,מהווה תנאי לקבלת הילד לצהרון.
ההורים מתחייבים לחתום על הצהרת בריאות ,במידה וקיימות מגבלות רפואיות ההורים והרופא המטפל יחתמו על
כתב התחייבות לקליטת ילד עם מוגבלות רפואית בצהרון (מצ"ב נספח לתקנון זה).
ההורים מתחייבים כי לא ישלחו ילד/ה לצהרון במידה והילד/ה מרגיש/ה לא טוב ,או חולה הסובל/ת מחום  /דלקת
עיניים  /שלשול  /מחלות ילדים או כל מחלה אחרת.
החזרת הילד לפעילות בצהרון מותנית באישור רשמי מהרופא המטפל המעיד שהילד בריא ויכול לשהות בחברת ילדים.
בכל מקרה מוסכם על ההורים כי חובה עליהם להגיע מיד אם נדרשו לאסוף את הילד/ה החולה ו/או לא מרגיש טוב
במהלך פעילות הצהרון.
כל ההוצאות הכרוכות במתן טיפול חירום לילד/ה החולה בצהרון יחולו על ההורים.
מובהר ומוסכם כי האחריות מכל מין ו/או סוג כלשהיא במשלוח ילד/ה חולה ו/או שאינו מרגיש טוב חלה על ההורים
בלבד.
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ט .הפסקת השתתפות ילד בצהרון
 .1ידוע להורה כי המרכזים הקהילתיים יהיו רשאים להחליט כי ילד אינו יכול להשתתף במסגרת הצהרון בשל בעיה
בריאותית ,התפתחותית או התנהגותית על פי שיקול דעת מקצועי של הצוות החינוכי ,רכזת הצהרונים ,מנהלת
המחלקה לגיל הרך ומנכ"לית המרכזים הקהילתיים.
 .2המרכזים הקהילתיים יהיו רשאים להפסיק את השתתפותו של ילד בצהרון וזאת לאחר מתן התראה להורים  14יום
מראש.
 .3במקרה כאמור ,תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.

י .נושאים פדגוגיים
 .1ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד
הצהרון (חום ,חבלה וכדו').
 .2ההורה מאשר לקבל מידע מצוות הבוקר (גננת וסייעת) במידה ויש קושי מסוים כדי להבין ולבחור דרכי התמודדות.

יא .פרסום
 .1במהלך השנה יצולמו הילדים ע"י נציגי המרכזים הקהילתיים לצורך פרסום פליירים ו/או פרסום באתר האינטרנט.
באם אינך מסכים אנא צור עמנו קשר לטלפון 03-7353537 :שלוחה .307/312
 .2חוק  - Spamחתימה על מסמך זה מהווה אישור לקבלת מידע פרסומי באמצעות אמצעי המדיה השונים להלן:
פקסימיליה ,מערכת חיוג אוטומטי ,הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר ,הודעת מייל וכו' .באם אינך מסכים אנא
צור עמנו קשר לטלפון 03-7353537 :שלוחה .307/312

יב .שיבוץ לצהרון הגן
.1
.2
.3
.4

השיבוץ לצהרוני הגן נעשה ע"פ השיבוץ של גני הילדים בעירייה.
יתכן צהרון רב גילאי  3-5המורכב משניים או שלושה גנים הסמוכים זה לזה.
מעבר בין הגנים לאחר השיבוץ הראשוני ,אינו מבטיח מקום בצהרון אלא על בסיס מקום פנוי .באחריות ההורים לוודא
תחילה עם רכזת הצהרונים אם יש מקום פנוי בצהרון אליו אמור הילד לעבור.
ההורים לילדים המשובצים בגני החינוך המיוחד ,נדרשים למלא נספח "טופס ויתור סודיות רפואית חינוכית".

יג .שיבוץ לצהרון ביה"ס
 .1צהרוני ביה"ס מופעלים ע"פ תכנית "ניצנים" ,תכנית זו פועלת ע"פ נהלי "הקול קורא" על כל סעיפיו לרבות מספרי
ילדים בכיתות ותקינת צוות כח אדם -ע"פ סעיף ד' פיסקה  ,8בכל קבוצה עד  34תלמידים יהיה איש צוות אחד!
 .2סייעת שניה תיכנס אך ורק במידה ויהיו למעלה מ 34-תלמידים.
 .3פיסקה  12תחייב רכזת אחת בכל בי"ס.

יד .התחייבות הורים
.1

.2
.3
.4

אנו מתחייבים להסדיר את מלוא שכר הלימוד עבור הילד/ה במועד שיקבע ומאשרים לחייב את כרטיס האשראי
שבנספח החוזה /כפי שנמסר באתר .שכר הלימוד החודשי יחויב החל מחודש אוגוסט  2020ועד חודש מאי 2021
כולל ,לצהרוני גן וביה״ס .הודעה זו תקפה במידה ולא העברתי כל הודעה אחרת בכתב עד סוף חודש יולי .2021
אנו מתחייבים לשלם את שכר הלימוד החל מחודש הצטרפות הילד למסגרת.
ידוע לנו כי במידה ועומד כנגד המשפחה חוב בנפגשים מרכזים קהילתיים ,לא תהיה אפשרות לרשום את הילד/ה עד
להסדרת החוב אל מול נפגשים מרכזים קהילתיים.
בנוסף לאמור לעיל ,אנו מתחייבים לשלם את כל ההוצאות בגין אי תשלום סכום כלשהו ע"פ כתב התחייבות זה במלואו
ובמועדו כולל שכ"ט עו"ד .בכל מקרה ,לא יפחת הסכום הנ"ל מסך של  ₪ 45בגין היטל תשלום ומסך של  ₪ 90בגין
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ביטול חוזר .הייתה גבייתו של תשלום כלשהו המגיע לנפגשים -מרכזים קהילתיים כרוכה בנקיטת הליכים משפטיים
אנו מתחייבים לשלם הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד כפי שיפסקו.
 .5ידוע לנו כי המרכזים הקהילתיים יהיו רשאים להפסיק ביקורו של ילד/ה במסגרת הצהרון בכל מקרה של פיגור
בתשלום כלשהו ע"פ כתב התחייבות זה וזאת לאחר מתן התראה בכתב של יומיים מראש.

טו .החזר שכר לימוד בתקופת היעדרות מהצהרון
 .1ילד הנעדר מצהרון מחמת מחלה העולה על  14ימים או יותר ברציפות ,יציג אישור רפואי בגין ההיעדרות ויחויב בגין
 60%משכר הלימוד החודשי ובתנאי שיוצג אישור רפואי מתאים לתקופת היעדרותו.
 .2בכל מקרה אחר של היעדרות (או מחלה לתקופה הקצרה מ 14-יום) לא יוחזרו כספים ותחויבו בתשלום שכר לימוד
חודשי מלא.

טז .תנאי ביטול
 .1ככלל ביטול רישום לצהרון יתבצע אך ורק בטופס ביטול במזכירות נפגשים מרכזים הקהילתיים או באתר נפגשים .ניתן
לבטל השתתפות עד לתאריך ה.15.3.21 -
 .2ניתן יהיה לבטל את השתתפות הילד/ה עד ל  ,15/3זאת באמצעות טופס ביטול שיימסר במזכירות/אתר נפגשים עד
ל 15-לחודש יחויב אך ורק בתשלום עבור אותו החודש .טופס ביטול שיתקבל החל מה 16 -לחודש יחייב את הנרשם
בתשלום מלא עבור חודש העזיבה ועבור החודש העוקב ,הנרשם יוכל להשתתף בפעילות הצהרון בחודש העוקב.
 .3ניתן לבטל רישום לחודש ספטמבר עד לתאריך  ,31.7.2020ללא תשלום.

אנו מצהירים בזאת ביחד ולחוד כי קראנו את התקנון ,הבנו ואנו מאשרים את תוכנו וכי כל הפרטים שמסרנו לעיל
הינם מלאים ,נכונים ומדויקים .במידה ויתברר בכל שלב שהוא שאין אנו עומדים בהתחייבויות שצוינו לעיל ו/או
שהפרטים שמסרנו ,כולם או חלקם ,אינם נכונים ,מדויקים או מלאים יהיו נפגשים -מרכזים קהילתיים רשאים לבטל
את ההרשמה ולהפסיק מידית את ביקור בננו/בתנו בצהרון וזאת מבלי לגרוע מיתר סעדיה ע"פ ערכת הרישום ו/או
ע"פ דין ,ו/או ע"פ כל הסכם ומבלי שתהיה לנו כל טענה ו/או תביעה על כך.
ולראיה באנו על החתום:
שם ההורה הרושם _________________ :חתימת ההורה הרושם___________ :
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