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 ד"תשפ –צהרוני גנים 

 ______________________ אריך רישוםת
 הינו על בסיס מקום פנוי בלבד תקופת הרישום רישום לאחר

 ד"תשפלשנת בגנים  טופס הרשמה לתכנית צהרון
 

 
 

 ילד:פרטים לגבי ה
 

 _  ___________ תאריך לידה:  _________    מין ז / נ________ ________   שם פרטי:_________ שם משפחה:
 

 __________ ___ :בבית תובת: ___________________________ טלפוןכ   __________________ : מס' ת.ז.
 

 ________________________ שם הגן: )בהתאם לבקשתכם במח' לחינוך בעת ההרשמה(:
 

 ____ סניף:_________________ קופת חולים:__________שם רופא המשפחה:______
 
 

 פרטים לגבי ההורים:
 

 _________    ________ :נייד________   _________ :האם שם
 

 _________    ________ :נייד________   _________ :האבשם 
 

 כן / לא      ? SMSהאם אתם מאשרים קבלת הודעות  •

 כן / לא    __________________________________     האם אתם מאשרים קבלת הודעות בדואר אלקטרוני ? •
אתם מאשרים צילום  )סטילס+וידיאו( לצרכי פרסום פעילויות המתנ"ס והצהרון באתר האינטרנט של האם  •

 כן / לא       המתנ"ס, בחוברת הרישום ובעיתון. 
 

 

 תנאי רישום: 
 לא ניתן לבצע רישום לחלקיות שבוע. •

. תאריך פירעון החוב יירשם כתאריך חובהאך ורק אחרי סגירת יתבצע רישום הבעל חוב באחד המתנ"סים אני במידה וידוע לי כי  •
 לצהרון.הרישום 

תשלומים שווים בסך  9-שתחולק ל₪  9,480הינה סך של : (2024ועד יוני  2023ספטמבר )חודשים  10 -להעלות השנתית הכוללת  •
 (. ₪ 635מקדמה + ₪  300+  דמי רישום 130) עבור החודש הראשון ₪ 1,065וסך של  חודשל₪  935 של

שימו לב, ברישום לאחר תאריך ה לא יוחזר גם באם יבוטל הרישום(. )סכום ז בעת הרישוםייגבו ₪  130בסך  וםדמי ריש •
  ₪. 180דמי רישום בסך יגבו  15.3.2023

 (.30/06/2023)סכום זה יוחזר למבטלי הרישום עד לתאריך  30/06/2023מקדמה ע"ח שכר הלימוד ייגבה בתאריך ₪  300סך  •

 הרישום יהיה לרשימת המתנה ורק על בסיס מקום פנוי ומצבת כח האדם.  20.7.2023לאחר לנרשמים  •

 1-מהל הרישום תקף הח לכל חודש, 20 -עד ליום המקום פנוי על בסיס לצהרון השנה: ניתן יהיה להירשם  לנרשמים בהמשך •
  לחודש שלאחריו.

 
 _אני מאשר את תנאי הרישום והם ברורים לי   _______________________

 חתימה        
 

 אישור תשלום
 

 פעיל במתנ"ס כרטיס אשראי  ]  [    פעילה במתנ"ס הוראת קבע [  ]           :שכר לימודאופן תשלום 
    

 
 

 
 

                                               
 
 
 
 
 

 
 
 

 לעדכון / לתשלום בכרטיס אשראי יש למלא את הפרטים: 
   

 __________________ תוקף _______ סוג הכרטיס   : כרטיס אשראי
 

 _____________________________________________מספר __
 

 

 __________ מס' חשבון  ____ מס' סניף _______ בנק: הוראת קבע
 

לצרף טופס הרשאה לחיוב חשבון  ה ואין הוראת קבע פעילה במתנ"ס ישבמיד
 1410חתום ע"י הבנק. קוד מוסד 

 

________________________ 
 )של בעל החשבון(שם פרטי ומשפחה 

______________________ 
 מס' תעודת זהות

_______________________ 
 טלפון בבית

_______________________ 
 טלפון נייד

_______________________ 
 חתימת בעל החשבון
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 ד"תשפ –צהרוני גנים 

 סכםה

 יםצהרון גנבין הורים לבין מרכז קהילתי )מתנ"ס( מעלה אדומים בתכנית 
                           שנערך ונחתם ביום : ___________________

                                                                                  מצד אחד       מתנ"ס מעלה אדומים     בין:
      ____שם:_____________________ ת.ז.______________ לבין:
 מצד שני _____________________________     ___כתובת:__________       

 נים ש 3-6 ילאיהואיל:  והמתנ"ס מקיים מסגרת חינוכית וטיפולית לילדים בג
 לתכנית צהרון גנים._________ _________לצרף את הילד/ה ______ םמעונייניהואיל:  וההורים 

 
 כן הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:על 

 המבוא לחוזה זה מהווה חלק בלתי נפרד מהחוזה גופו ויש לקראו כאחד עם החוזה.    .1

 :מיקום ומועדי פעילות    .2
   .30/6/24ועד ליום  01/09/23הצהרון יופעל במבנה גן ילדים. המרכז יפעיל את הצהרון החל מיום  .א

מן המרכז להפעיל את הצהרון ככלל, יופעל הצהרון על ידי צוות קבוע של המרכז, אולם אין בכך כדי למנוע 
   באמצעות ממלאי מקום, אם יהיה צורך בכך.

 . 14:00-16:45בין השעות ה' בלבד! -הצהרון יופעל בכל הימים בהם יפעלו גני הילדים, בימים א' .ב
 בערבי חג הצהרון בגן לא יופעל. תשלום שכר הלימוד השנתי אינו כולל ימים אילו.     .ג

 צהרון יתקיים בגן אחר.יתכן והן בימים בהם תתקיים מסיבה בג .ד
 המרכז יהיה רשאי לשנות את מיקום הצהרון, בשל נסיבות חריגות. .ה

. 7:30-16:00בין השעות  יום ארוךהצהרון יפעל במתכונת של בימי חופשה כמו איסרו חג ותענית אסתר    .ו
 בתחילת השנה. רפירוט הימים יימס

 .0013-07:30:ע"פ נהלי משרד החינוך בין השעות  "בחופשה בחופשות חנוכה ופסח תתקיים פעילות "ניצנים     .ז
 .13:00-16:00, בין השעות בימים אלה יתקיים צהרון ללא תשלום נוסףיגבה תשלום נפרד. פעילות הבוקר על 

 תעריפים: .3
 נקבעים עפ"י העלות להפעלת המסגרת. .א
 .התראה על התייקרות שכר הלימוד תימסר להורים בהודעה מוקדמת של שבועיים .ב

 9 –שתחולק ל ₪  9,480הינה סך של : (2024ועד יוני  2023)ספטמבר ים חודש 10 -להעלות השנתית הכוללת  .ג
מקדמה ₪  300דמי רישום + ₪  130) עבור החודש הראשון ₪ 1,065סך ו חודשל₪  935תשלומים שווים בסך 

  ₪(. 180ייגבו דמי רישום בסך  15.3.2023-החל מ(. ₪ 635+ 

הנחה מהמתנ"ס  10%-זכאית ל גנים לצהרוניומעלה ו/או משפחה בה רשומים שני ילדים  משפחה חד הורית .ד
ע"י המתנ"ס סכום ההנחה שניתנה  ,העבודה. בעת קבלת דרגה ממשרד העבודהמשרד ה מקבלת דרגעד ל

 .)אין כפל הנחות( להורה העבודהשל משרד החזר מהיקוזז 

 התחייבות המתנ"ס: .4
 לפחות.ילדים  18 )בזמן הרישום( גן בו יירשמוהמתנ"ס מתחייב לפתוח צהרון ב •

 ילדים לפחות. 18 )בזמן הרישום( המתנ"ס מתחייב לפתוח צהרון בגן בודד במתחם, בו ירשמו •
 מדריכות. 2ילדים, ישובצו  30ילדים לכל הפחות ועד  18המתנ"ס מתחייב כי בצהרון בו יהיו  •

דות, תפקח על עבודתן במסגרת הצהרונים המתנ"ס מתחייב למנות רכזת מטעמו, אשר תכשיר את העוב •
 ותדריך אותן מבחינה מקצועית באופן שוטף. כמו כן תקיים הרכזת קשר שוטף עם הורים לפי הצורך.

 המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים על פי שיקולי המערכת : •

 בהרכב הקבוצה. ב.      בהרכב צוותי הצהרונים. .א

 .ארוחת צהריים בשרית חמה וכשרה וארוחת ארבעהמתנ"ס מתחייב לספק לילדים  •

 המתנ"ס מתחייב לדאוג לפעילות מעשירה במסגרת הצהרון. •

 יצירה לפעילות שוטפת של הילדים במסגרת.ס מתחייב לרכוש חומרי המתנ" •
 המתנ"ס מתחייב להציג לפירעון את הוראת הקבע עבור שכר הלימוד רק החל מחודש ספטמבר. •

 שנת הלימודים. עם תום ,30/6/23-להפעיל את הוראת הקבע לאחר ההמתנ"ס מתחייב להפסיק  •
 
 

 התחייבות ההורים:
. 

תשלומים  9–שתחולק ל₪  9,480הינה סך של (: 2024ועד יוני  2023חודשים )ספטמבר  10-להעלות השנתית הכוללת  .א
-החל מ(. ₪ 635מקדמה + ₪  300דמי רישום + ₪  130) עבור החודש הראשון ₪ 1,065סך ו חודשל₪  935שווים בסך 

  ₪(. 180ייגבו דמי רישום בסך  15.3.2023
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 .ההורים מפקידים בידי המתנ"ס הוראת קבע או פרטי כ.אשראי אשר באמצעותם יבוצעו התשלומים לצהרון .ב
 ההורים מסמיכים בזאת את המתנ"ס לעדכן את הוראת הקבע בהתאם לשינויים שיחולו בשכ"ל.

של  1 -ביטול יכנס לתוקף בה, כשלכל חודש 20 -עד הבטופס מקוון באתר המתנ"ס  בכתבטול של המסגרת יתקבל בי     .ג
 החודש הבא.

לא יינתן החזר כספי רטרואקטיבי. במידה וידוע להורה כי  חופשה/במקרה של היעדרות מפאת מחלת ילד/אשפוז .ד
לטובת זיכוי , הגיל הרך מתנ"סבוואטסאפ ובכתב מראש  יש להודיע, )משבועיים ומעלה( יעדר לתקופה בעתיד הילד
 . הארוחות בלבדבגין 

, יהיה המתנ"ס רשאי שלא לקבל את הילד הנדרשיםלא יעמדו בכל התשלומים ההורים מסכימים בזאת, כי אם  .ה
 ימים מראש. 3למסגרת, לאחר מתן התראה של 

 צהרון, ההורה מתחייב לאסוף את ילדו תוך שעה מקבלת הידיעה. מידה וידווח להורה על מחלת ילד ע"י מדריכתב     .ו
ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות      .ז

 במלואן על ידי ההורים.ילד ישולמו בצורך בטיפול חירום  כלשהן. הוצאות שיידרש המתנ"ס לשלם עקב

מחויבים למלא טופס הצהרה על מצב בריאותו של הילד ולצרף  לילדים עם אלרגיה / רגישות לפול / צליאקהורים  .ח
מסמכים עדכניים מרופא: לילדים אלרגיים מרופא מומחה לאלרגיה, לילדים בעלי רגישות לפול או צליאק מסמך 

 צהרוניםההטפסים לידי רכזת באחריות ההורים להגיש את מרופא משפחה. הטופס ניתן להורדה מאתר המתנ"ס. 
 (.  29, במרכז הגיל הרך )רח' צמח השדה 30.06.2023במתנ"ס עד לתאריך 

שלא יאפשרו הפעלה  חמורות או בעיות אחרות ההורים מסכימים בזאת, כי אם יתעוררו אצל הילד בעיות משמעת .ט
ולהחזירו לאחר , ילות אחדליום פע הילד מהמסגרת אתלהשעות תקינה של המסגרת בגינו, המתנ"ס יהיה רשאי 

 . בירור משמעתי

אם יתעוררו אצל הילד בעיות משמעת חמורות או בעיות אחרות שלא יאפשרו הפעלה ההורים מסכימים בזאת, כי       .י
המתנ"ס יהיה רשאי להוציא את הילד  –הילד יושעה ליום מהמסגרת, בשלב ב'  –תקינה של המסגרת בגינם, בשלב א' 

. במקרה כזה יוחזרו התשלומים מתאריך הפסקת ההשתתפות ימים מראש 3ה של מהמסגרת, לאחר מתן התרא
 .ויבוטלו הוראות הקבע לחודשים הבאים

מידה ויתגלה אצל הילד/ה קושי התפתחותי או התנהגותי, הפוגע בתפקוד תקין שלו/ה בצהרון או פוגע בהתנהלות ב .יא
סודיות על מנת לאפשר שיתוף פעולה עם צוותי הצהרון, ההורים מתחייבים לחתום על טופס ויתור  שלהתקינה 

 הבוקר והגורמים הטיפוליים. 

 .18מבוגר מעל גיל אדם ההורים מתחייבים כי בסוף היום ייאסף ילדם מהגן ע"י  .יב

ומעלה. במקרה זה, על ההורים לציין בכתב את מי  12ילד ע"י אח/ות בני את הבמקרים מיוחדים ניתן לאפשר לאסוף  .יג
 את הילד ולהדגיש בכתב כי הם מעבירים את האחריות למי שמוציא את הילד מהצהרון.הם שולחים לאסוף 

הורים המעוניינים לשוחח עם הצוות מתבקשים , 16:45ההורים מתחייבים לקחת את ילדם לא יאוחר מהשעה  .יד
 . 16:00, הצהרון יפעל עד השעה בימים הארוכים. להקדים

 20הוא שייגרמו עקב האיחור. גובה הקנס ייבים ההורים לשאת בהוצאות , מתח16:45במידה וההורים יגיעו לאחר השעה  .טו
עבור כל רבע שעה של איחור או חלק ממנה אשר ייגבה דרך הוראת קבע או כרטיס אשראי. ההורים מודעים לכך שאם  ₪

 '.דויינקטו הצעדים המופיעים בסעיף טל עליהם, ייחשב הדבר הפרת חוזה לא ישלמו את הקנס שיו

מסכימים בזאת, כי למרות התחייבות המתנ"ס להפעיל את המסגרת במשך השנה כולה, יהיה המתנ"ס ההורים  .טז
 :רשאי להחליט על ביטול המסגרת

 ילדים. 18 -אם יישארו פחות מ .1
 אם יוצרו תנאים אשר אינם מאפשרים המשך הפעלת הצהרון. .2

 אין המתנ"ס מתחייב לכך. ההורים מסכימים בזאת כי, תעשה השתדלות לשיבוץ בהתאם לבקשת ההורה אך .יז
הקבע ראש, ובמקרה זה יבוטלו כל הוראות יום מ 30בכל מקרה מתחייב המתנ"ס להודיע על הפסקת הפעילות      

 הנוגעות לתקופה שלאחר הפסקת הפעילות.
 

 :התנהלות צהרון בזמן קורונה
  .הצהרון יתנהל עפ"י נהלי קורונה המוכתבים ע"י משרד הבריאות והחינוך ▪

 .של סגירת מערכת החינוך יינתן זיכוי מלא במקרה ▪

 .במקרה של בידוד ילדי הגן בהוראת משרד הבריאות, יינתן זיכוי מלא מהיום הראשון רק למי שנאסר עליו להגיע למסגרת ▪

 .במקרה ונאלץ לא לקיים פעילות עקב מחסור בכוח אדם )חולה/ מבודד(. נעדכן בזמן אמת ועל ימים אלו יינתן זיכוי מלא ▪

היעדרות זו תמשיך להיחשב כהיעדרות עקב מחלה אשר עליה אין  .ינתן זיכוי בגין בידוד אישי או חלילה מחלת קורונהלא  ▪
 .החזר כספי

 .יתכנו שינויים בתחילת / סיום היום בצהרון ע"פ מתווה קורונה ▪

 .בכפוף למתווה קורונה –קיום חוגים  ▪

 .עתהנ"ל בכפוף למתווה הבידודים והבדיקות המשתנות מעת ל ▪
 
 
 
 

             _______________   ___________________  _______________________ 

 חתימת המתנ"ס      חתימת הורים              תאריך    
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