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 הורים יקרים,
 

 עובדים הורים של לרווחתם הספר בבתי צהרונים מפעילה העירונית החברה
 . ופועלים על פי כללי ותקנון בית הספר הלימודים ליום כהמשך ותומכת חמה לימודית סביבה מהווים הצהרונים

 17:00 השעה ועד הלימודים יום מסיום המוכר במרחב נשארים התלמידים, זו במסגרת
 .ומנהלי פדגוגי פיקוח תחת, ומנוסים מקצועיים צוותים י"ע פועלים הצהרונים

 
 ההורים על להקל במטרה החינוך משרד של" ניצנים" תוכנית במסגרתפועלים ' ב' א בכיתות הצהרונים השנה גם

 .לחודש לילד ₪ 200 סך על מהמדינה סבסוד לקבל להם ולאפשר
 ותמיכה העשרה תכני באמצעות מוסף ערך מעניקה ואף הצהרונים איכות על שמירה מבטיחה לתכנית ההצטרפות

 .החינוך משרד של ופיקוח בקרה מערכת גם כמו, לימודית
 

  הבריאות והחינוך יאנו פותחים שנה שונה ומאתגרת ופועלים על פי הנחיות משרד
ועל המשך  הפעולה שלכם והקפדה על ההנחיות הכרחית בשמירה על בריאות התלמידים והצוותיםשיתוף 
 למידה.

 
 הצהרונים פעילות

  30.6.22 ועד 1.9.21 -מ החלכהמשך ליום הלימודים  יפעלו הצהרונים
 (חג ערבי למעט)' ה –' א בימים

 :השעות בין
 17:00 השעה עד תשלום ובתוספת 14:00-16:30 -צ''בחט הגן כיתות

 17:00 השעה ועד הלימודים מסיום -ומעלה' א כיתות ילדי
 

 נרשמים 25 במינימום מותנית צהרוןוקיום  פתיחת
 לחודש ₪ 50 תשלום בתוספת ידרשו ההורים, תלמידים 25 - מ פחות ירשמואליו  בצהרון

 
 מחירי הצהרון

 תשלומים שווים.  10 -ומחולק ל משוקלל שנתימחיר הצהרון הינו 
 החודשי של ימי הפעילות. להחזר כספי בגין ביטול ימי פעילות החישוב להחזר יעשה על פי הממוצע במידה ונידרש

 ולא יוחזרו במקרה של ביטול.  הרישום בעת יגבו, ₪ 100 בסך הרשמה דמי
 

 העשרה פעילויותתוכנית חינוכית ו

 התכנית .ילד כל של אישית וצמיחה התפתחות ומאפשרת הגיל את פדגוגית התואמת מתכנית נהנים הצהרונים ילדי
 .מקצועיים דעת שיקולי הפעלת תוך בחירה לצוותים ומאפשרת מודולרית

, מוזיקה, אומנות, ספורט) תחומים ממגוון)במתווה המורחב(  בשבוע העשרה חוגי 2 מופעלים בצהרוניםבנוסף, 
 (ועוד מדעים
 .חווייתית מפעילות הנאה לילדים לספק החוגים מטרת

 
 בית שעורי הכנת

  (ביום דק' 45 -כבמסגרת הצהרון ) הבית שיעורי להכנתלתלמידי כיתות א' ומעלה יינתן זמן 
 

 הזנה
ילדי הצהרון נהנים מארוחת צהריים חמה בריאה ומזינה על פי תפריט שנבנה ע"י דיאטנית קלינית בהתאמה 

 לדרישות ולתקנות המחייבות של משרד הבריאות.
 כריך ללא ממרח מתוק ופרי., קלה מנחה ארוחת הילדים מקבלים היום סוף לקראת

 המזון מפוקח ע"י גופים מקצועיים אשר מבקרים ודוגמים את האוכל בצהרונים ובמטבחים המבשלים.
 המזון המוגש בצהרונים מפורסם באתר החברה העירונית.תפריט 

 
 ילדים אלרגיים אינם יכולים לאכול מארוחת הצהריים הרגילה, 

חלב, סויה, שומשום, ביצים, בוטנים, אגוזי לוז, פיסטוק, קשיו,  מנות ללא אלרגנים מכסות את האלרגנים הבאים:
 אגוזי מלך, שקדים, פקאן, מקדמיה, דגים ורגישות לגלוטן.
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 חופשותפעילות ב
על פי לוח החופשות המפורסם באתר החברה קייטנה  במתכונת יפעלו הצהרונים החינוך משרד של חופשה בימי

 העירונית
 7:30-16:00 השעות בין - צ''וחט ילדים בגני

 8:00-16:00 השעות בין - ומעלה' א לכיתות
 

 שחרור הילדים
 להישאר השער על השומר עזיבת לאחר( צומחים ספר בתי למעט, )15:30 השעה עד הספר בית בשער נמצא מאבטח

 למען ביטחון ילדכם. נעול
 שתעודכנו עליהן מראש קבועות בשעותדק',  5 -ל נוספות פעמיים יפתח השער

, אנו פועלים על פי הנחיות קב''ט מוסדות חינוך לא תתאפשר כניסת הורים למתחם בית הספרבתקופת הקורונה 
 כבשעות הבוקר.

  .שחרור תלמיד מהצהרון יתאפשר בליווי מבוגר בלבד
 

 איחורים
  17:00ילד ממסגרת הצהרון עד לשעה חובה לאסוף את ה

₪  70המאחר בסך של ההורה  הבלעדי תהא רשאית לקנוס אתאיחור החברה העירונית בשיקול דעתה  במקרה של
 בגין כל איחור

התלמיד  איחורים להודיע על הפסקת פעילות של 3 -של מעל ל יםבמקרהחברה העירונית תהא רשאית , בנוסף
 בצהרון.

 
 סבסוד משרד הכלכלה

 לימודמוכרים ע"י משרד הכלכלה לצורך השתתפות בשכר  -גני ילדים וחט''צ בלבדצהרוני 
 הכלכלה למשרד בקשה להגישלאחר קבלת ההכרה  יוכלו, לצהרונים הלימוד בשכר השתתפות המבקשים הורים

 על פי הנחיות ותנאי משרד הכלכלה. -זכאותם לבדיקת
 העירונית מהחברה והן הכלכלה ממשרד הן הצהרון בתשלום הנחה תקבל משפחה בו במקרה

 (הנחות כפל אין) ביותר הגבוהה ההנחה למשפחה תחושב מהעירייה או/ו
 

 ביטול רישום לצהרון
 העירונית החברה של דעתה שיקול פי ועל דופן יוצאי במקרים בקשות לביטול צהרון יתקבלו
במסירת הודעה באמצעות מילוי טופס מקוון באזור האישי  ,בלבד 20.03.2022ליום  ניתן להגיש בקשה לביטול עד
 יתקבלו בקשות לשינוי במהלך החודש.באתר החברה העירונית. לא 

  על הביטול הצהרון למנהלת להודיע ההורה עלבנוסף, 
 .הביטול הגשת שלאחר החודש בתחילת לתוקף יכנס הביטול

 20.3.22 ה לאחר לביטול בקשות יתקבלו לא
 

 קורונה
 ינוך והבריאות המתעדכנות מעת לעת.אנו פועלים על פי הנחיות משרדי הח

 מהיום החזר יקבלו ההורים, את הצהרון לסגור הבריאות משרד הנחיית עקב לבידוד יכנסו אשר כיתות צהרון
 . הרביעי

 .כימי מחלה על פי התקנון יזוכו, אחרת סיבה מכל לבידוד הנכנסים תלמידים 

 
  רישום מידע שירות מוקד
 קומת כניסה 7ברחוב תרמ''ב  8:00-17:00 השעות בין לרשותכם עומד ורישום מידע מוקד

 03-9499967 :פקס moked@hironit.co.il :מייל 03-9499966 :טלפון
 
 

 ,ת בריאות והצלחהבברכת שנ                                                                                      
 

 הדס יום טוב                                                                                                      
 מנהלת צהרוני בתי ספר                                                                                            

 ראשל"צ העירונית החברה                                                                                          


