
תקנון רישום
צהרוני בתי ספר

תשפ“א

                    

1. הצהרון יחל פעילותו ביום שלישי 1.9.2020 ויסתיים ביום רביעי 30.6.2021.

2. הצהרון יפעל בימים א'- ה' מסיום יום הלימודים ועד השעה 16:30/ 17:00 (למעט ערבי חג)

3. התשלום עבור הצהרון יגבה מראש עבור שנת הפעילות לחודשים ספטמבר 2020 ועד יוני 2021

התשלום  אשראי.  בכרטיס  קבע  אשראי/הוראת  אישיות/כרטיסי  המחאות  באמצעות  תשלומים  ב-10  לשלם  ניתן 
לפקודת החברה העירונית. למשלמים בהוראת קבע הגבייה תעשה חודש מראש לחודש הפעילות.

4. הרישום לצהרון הינו לשבוע לימודים מלא בלבד.

5. המחיר לילד גן בחט''צ- 875 ₪ לחודש עד השעה 16:30 / 975 ₪ לחודש עד השעה 17:00

6. המחיר לילד בכיתות א' ב' בתוכנית ניצנים 735 ₪ לחודש (מותנה בסבסוד משרד החינוך וכפוף לכל חקיקה ו/או 
תקנה ו/או הוראה) המחיר לילד בכיתות ג' ומעלה 935 ₪ לחודש.

7. דמי הרשמה בסך 100 ₪ יגבו בחודש הראשון להרשמה ולא יוחזרו במקרה של ביטול.

8. לא יינתנו הנחות לילדי כיתות א ב במסגרת תוכנית ניצנים. לילדי כיתות הגן בחט״צ ולילדי כיתות ג ומעלה יינתנו 
הנחות על פי נהלי החברה העירונית.

9. פתיחת הצהרון או המשך הפעלתו מותנה בהרשמתם ובשהייתם בצהרון של 25 ילדים לפחות וכי מספר קטן יותר 
של ילדים עלול להוביל לסגירתו, בשיקול דעתה הבלעדי של החברה העירונית.

10. הודעה על הפסקת הצהרון תימסר להורים 15 ימים קלאנדריים קודם לסגירתו ויוחזרו להורים דמי ההשתתפות 
היחסיים שנותרו להמשך פעילות הצהרון, עד סוף שנת הלימודים.

החברה  תהא  תלמידים,   25 מ  פחות  ירשמו  אליו  בלבד,  ומעלה  א'  לכיתות  בצהרון  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי   .11
העירונית רשאית לגבות מההורים תוספת תשלום של 50 ₪ לחודש כתנאי לפתיחת הצהרון והכל בשק"ד הבלעדי של 

החברה העירונית.

12. הנני מצהיר בזאת כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהחברה העירונית ו/או עיריית ראשון לציון 
בגין אי פתיחה ו/או סגירת הצהרון ו/או שינוי מיקום הצהרון, הריני מצהיר כי ידוע לי והנני מסכים בנוסף כי לא אהיה 

זכאי לפיצוי או לתשלום בגין סגירתו של הצהרון.

לוח   ,8:00-16:00 בשעות  החגים.  של  ספר  בית  במסגרת  שלא  חופשות  בימי  יפעל  הצהרון  בחופשות-  פעילות   .13
החופשות יפורסם בתחילת השנה באתר החברה העירונית.

14. פעילות בית ספר של החגים תתקיים בכפוף למימון משרד החינוך ובהתאם למתווה שיקבע על ידי משרד החינוך. 
יובהר כי במקרה ולא ינתן מימון ממשרד החינוך, החברה העירונית תהא רשאית לגבות תשלום נוסף בהודעה מראש. 

15. החברה העירונית רשאית להפסיק את פעילותו של משתתף אם לא הוסדרו בעבורו ההתחייבות הכספיות לחברה 
העירונית. המשתתף יחויב לשלם את חובותיו לחברה העירונית עד תום תקופת ההשתתפות. במקרה של אי כיבוד 
הוראת קבע ו/או אי חידושה תוך 7 ימים, תופסק השתתפות הילד/ה במסגרת הצהרון. על ההורים יחולו הוצאות ו/או 

עמלות הבנקים, עקב החזרת  המחאה/ות מכל סיבה.

16. איסוף ממתחם הצהרון הינו באחריות ההורים, אלא אם סוכם במפורש ובכתב אחרת.

17:00, במקרה של איחור החברה העירונית בשיקול דעתה  17. חובה לאסוף את הילד ממסגרת הצהרון עד לשעה 
הבלעדי תהא רשאית לקנוס את ההורה המאחר בסך של 70 ₪ בגין כל איחור.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה העירונית תהא רשאית, בשק"ד הבלעדי במקרה של מעל ל-3 איחורים 
להודיע על הפסקת פעילות של התלמיד בצהרון. 

דמי  יוחזרו  לא  כי  יובהר   .10.8.2020 ליום  עד  תתקבל  הלימודים  שנת  תחילת  טרם  השתתפות,  לביטול  בקשה   .18
הרישום. 

19. בקשות לביטולים תתקבלנה עד ליום ה- 20.3.2021 בלבד הביטול יכנס לתוקף בתחילת החודש שלאחר הגשת 
הביטול. 

20. הבקשות תוגשנה בכתב בלבד למוקד הרישום עד ה 20 בכל חודש ( לא יתקבלו בקשות לביטול בע"פ). 

21. בקשה לביטול במהלך השבוע הראשון של החודש, תחייב את ההורה בדמי השתתפות יומית בסך 50 ₪ גם אם 
הילד לא השתתף בצהרון. בקשת ביטול שתתקבל לאחר השבוע הראשון, תחייב את ההורה בתשלום מלא של החודש.

22. במקרה שילד יעדר מהצהרון מסיבות בריאותיות בלבד, לתקופה העולה על 21 ימים מתוך כל חודש נתון ובהצגת 
מסמכים רפואיים, יזוכה ההורה במחצית מהתשלום החודשי. מובהר, כי למעט המקרה המפורט בסעיף זה לא יהיה 

ההורה זכאי להחזר כספי כלשהו בגין היעדרות הילד מהצהרון.

רשות  ו/או  ממשלתי  משרד  הנחיות  של  במקרה  בצהרון  הפעילות  להפסיק  או  לסגור  זכאית  העירונית  החברה   .23
ציבורית, משבר, שעת חירום, שביתה או כל סיבה אחרת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

24. הזנת ילדים אלרגנים באישור רופא בלבד, המאשר כי הילד רשאי לאכול את האוכל המוגש בצהרונים.

25. במעמד ביצוע התשלום, נדרשת חתימת ההורה על הצהרת בריאות של הילד/ה, המאשר כי אין מניעה רפואית, 
גופנית, מזון או אחרת להשתתפות סדירה בצהרון.

26. קיום מסגרת יום לימודים ארוך- צהרון הינו שרות מוגדר כקנייה מרצון, לחברה העירונית, הזכות להפסיק פעילותו 
של ילד/ילדה בצהרון לאחר הודעה להורים ואישור מנהלת האגף, בשל אי התאמה/התנהגות בלתי הולמת.

פרסומי  לצורך  ישמשו  הצילומים  כי  ייתכן  הצהרון,  בפעילויות  השתתפותו  במהלך  בני/בתי  צילומי  לאשר  הנני   .27
החברה העירונית.

28. בחתימתי על מסמך זה הנני מאשר לקבל הודעות ו/או פרסומות ו/או עדכונים מהחברה העירונית באמצעות דיוור 
אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או אחר בגין ובקשר לפעילות החברה העירונית.

29. נהלים והנחיות לנרשמים לצהרונים מופיעים באתר החברה העירונית לתרבות נופש וספורט ראשל"צ
 www.hironit.co.il תחת לשונית צהרוני בתי ספר.

30. בחתימתי מטה, הריני לאשר כי ידוע לי שבהתאם להוראות חוזר מנכ"ל "ניצנים' – צהרונים חברתיים לגנים ולכיתות 
צוות הצהרון  ובחינוך המיוחד"  א'-ג' בחינוך הרגיל  ולכיתות  לגנים  (בית הספר של החגים)  ו'ניצנים בחופשות'  א'-ב' 
יעדכן את צוות הבוקר בכל הנדרש וכן באירועים חריגים שהתרחשו בצהרון ובימי החופשה, ובהלימה, צוות בית הספר 
יעדכן על האירועים החריגים שהתרחשו בבוקר וכן על ילדים הזקוקים לתשומת לב מיוחדת, ויספק כל מידע שעשוי 
להשפיע על ההתנהלות במסגרות ואני מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר לכך כלפי החברה 

העירונית.

31. הריני מאשר/ת כי קראתי תקנון זה, הבנתי והסכמתי לאמור בו.

תאריך: ___________________ שם ההורה: _______________ חתימת ההורה ___________________
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1. הצהרון יחל פעילותו ביום שלישי 1.9.2020 ויסתיים ביום רביעי 30.6.2021.

2. הצהרון יפעל בימים א'- ה' מסיום יום הלימודים ועד השעה 16:30/ 17:00 (למעט ערבי חג)

3. התשלום עבור הצהרון יגבה מראש עבור שנת הפעילות לחודשים ספטמבר 2020 ועד יוני 2021

התשלום  אשראי.  בכרטיס  קבע  אשראי/הוראת  אישיות/כרטיסי  המחאות  באמצעות  תשלומים  ב-10  לשלם  ניתן 
לפקודת החברה העירונית. למשלמים בהוראת קבע הגבייה תעשה חודש מראש לחודש הפעילות.

4. הרישום לצהרון הינו לשבוע לימודים מלא בלבד.

5. המחיר לילד גן בחט''צ- 875 ₪ לחודש עד השעה 16:30 / 975 ₪ לחודש עד השעה 17:00

6. המחיר לילד בכיתות א' ב' בתוכנית ניצנים 735 ₪ לחודש (מותנה בסבסוד משרד החינוך וכפוף לכל חקיקה ו/או 
תקנה ו/או הוראה) המחיר לילד בכיתות ג' ומעלה 935 ₪ לחודש.

7. דמי הרשמה בסך 100 ₪ יגבו בחודש הראשון להרשמה ולא יוחזרו במקרה של ביטול.

8. לא יינתנו הנחות לילדי כיתות א ב במסגרת תוכנית ניצנים. לילדי כיתות הגן בחט״צ ולילדי כיתות ג ומעלה יינתנו 
הנחות על פי נהלי החברה העירונית.

9. פתיחת הצהרון או המשך הפעלתו מותנה בהרשמתם ובשהייתם בצהרון של 25 ילדים לפחות וכי מספר קטן יותר 
של ילדים עלול להוביל לסגירתו, בשיקול דעתה הבלעדי של החברה העירונית.

10. הודעה על הפסקת הצהרון תימסר להורים 15 ימים קלאנדריים קודם לסגירתו ויוחזרו להורים דמי ההשתתפות 
היחסיים שנותרו להמשך פעילות הצהרון, עד סוף שנת הלימודים.

החברה  תהא  תלמידים,   25 מ  פחות  ירשמו  אליו  בלבד,  ומעלה  א'  לכיתות  בצהרון  לעיל  מהאמור  לגרוע  מבלי   .11
העירונית רשאית לגבות מההורים תוספת תשלום של 50 ₪ לחודש כתנאי לפתיחת הצהרון והכל בשק"ד הבלעדי של 

החברה העירונית.

12. הנני מצהיר בזאת כי לא תהיה לי כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה מהחברה העירונית ו/או עיריית ראשון לציון 
בגין אי פתיחה ו/או סגירת הצהרון ו/או שינוי מיקום הצהרון, הריני מצהיר כי ידוע לי והנני מסכים בנוסף כי לא אהיה 

זכאי לפיצוי או לתשלום בגין סגירתו של הצהרון.

לוח   ,8:00-16:00 בשעות  החגים.  של  ספר  בית  במסגרת  שלא  חופשות  בימי  יפעל  הצהרון  בחופשות-  פעילות   .13
החופשות יפורסם בתחילת השנה באתר החברה העירונית.

14. פעילות בית ספר של החגים תתקיים בכפוף למימון משרד החינוך ובהתאם למתווה שיקבע על ידי משרד החינוך. 
יובהר כי במקרה ולא ינתן מימון ממשרד החינוך, החברה העירונית תהא רשאית לגבות תשלום נוסף בהודעה מראש. 

15. החברה העירונית רשאית להפסיק את פעילותו של משתתף אם לא הוסדרו בעבורו ההתחייבות הכספיות לחברה 
העירונית. המשתתף יחויב לשלם את חובותיו לחברה העירונית עד תום תקופת ההשתתפות. במקרה של אי כיבוד 
הוראת קבע ו/או אי חידושה תוך 7 ימים, תופסק השתתפות הילד/ה במסגרת הצהרון. על ההורים יחולו הוצאות ו/או 

עמלות הבנקים, עקב החזרת  המחאה/ות מכל סיבה.

16. איסוף ממתחם הצהרון הינו באחריות ההורים, אלא אם סוכם במפורש ובכתב אחרת.

17:00, במקרה של איחור החברה העירונית בשיקול דעתה  17. חובה לאסוף את הילד ממסגרת הצהרון עד לשעה 
הבלעדי תהא רשאית לקנוס את ההורה המאחר בסך של 70 ₪ בגין כל איחור.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה העירונית תהא רשאית, בשק"ד הבלעדי במקרה של מעל ל-3 איחורים 
להודיע על הפסקת פעילות של התלמיד בצהרון. 

דמי  יוחזרו  לא  כי  יובהר   .10.8.2020 ליום  עד  תתקבל  הלימודים  שנת  תחילת  טרם  השתתפות,  לביטול  בקשה   .18
הרישום. 

19. בקשות לביטולים תתקבלנה עד ליום ה- 20.3.2021 בלבד הביטול יכנס לתוקף בתחילת החודש שלאחר הגשת 
הביטול. 

20. הבקשות תוגשנה בכתב בלבד למוקד הרישום עד ה 20 בכל חודש ( לא יתקבלו בקשות לביטול בע"פ). 

21. בקשה לביטול במהלך השבוע הראשון של החודש, תחייב את ההורה בדמי השתתפות יומית בסך 50 ₪ גם אם 
הילד לא השתתף בצהרון. בקשת ביטול שתתקבל לאחר השבוע הראשון, תחייב את ההורה בתשלום מלא של החודש.

22. במקרה שילד יעדר מהצהרון מסיבות בריאותיות בלבד, לתקופה העולה על 21 ימים מתוך כל חודש נתון ובהצגת 
מסמכים רפואיים, יזוכה ההורה במחצית מהתשלום החודשי. מובהר, כי למעט המקרה המפורט בסעיף זה לא יהיה 

ההורה זכאי להחזר כספי כלשהו בגין היעדרות הילד מהצהרון.

רשות  ו/או  ממשלתי  משרד  הנחיות  של  במקרה  בצהרון  הפעילות  להפסיק  או  לסגור  זכאית  העירונית  החברה   .23
ציבורית, משבר, שעת חירום, שביתה או כל סיבה אחרת וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

24. הזנת ילדים אלרגנים באישור רופא בלבד, המאשר כי הילד רשאי לאכול את האוכל המוגש בצהרונים.

25. במעמד ביצוע התשלום, נדרשת חתימת ההורה על הצהרת בריאות של הילד/ה, המאשר כי אין מניעה רפואית, 
גופנית, מזון או אחרת להשתתפות סדירה בצהרון.

26. קיום מסגרת יום לימודים ארוך- צהרון הינו שרות מוגדר כקנייה מרצון, לחברה העירונית, הזכות להפסיק פעילותו 
של ילד/ילדה בצהרון לאחר הודעה להורים ואישור מנהלת האגף, בשל אי התאמה/התנהגות בלתי הולמת.

פרסומי  לצורך  ישמשו  הצילומים  כי  ייתכן  הצהרון,  בפעילויות  השתתפותו  במהלך  בני/בתי  צילומי  לאשר  הנני   .27
החברה העירונית.

28. בחתימתי על מסמך זה הנני מאשר לקבל הודעות ו/או פרסומות ו/או עדכונים מהחברה העירונית באמצעות דיוור 
אלקטרוני ו/או הודעות SMS ו/או אחר בגין ובקשר לפעילות החברה העירונית.

29. נהלים והנחיות לנרשמים לצהרונים מופיעים באתר החברה העירונית לתרבות נופש וספורט ראשל"צ
 www.hironit.co.il תחת לשונית צהרוני בתי ספר.

30. בחתימתי מטה, הריני לאשר כי ידוע לי שבהתאם להוראות חוזר מנכ"ל "ניצנים' – צהרונים חברתיים לגנים ולכיתות 
צוות הצהרון  ובחינוך המיוחד"  א'-ג' בחינוך הרגיל  ולכיתות  לגנים  (בית הספר של החגים)  ו'ניצנים בחופשות'  א'-ב' 
יעדכן את צוות הבוקר בכל הנדרש וכן באירועים חריגים שהתרחשו בצהרון ובימי החופשה, ובהלימה, צוות בית הספר 
יעדכן על האירועים החריגים שהתרחשו בבוקר וכן על ילדים הזקוקים לתשומת לב מיוחדת, ויספק כל מידע שעשוי 
להשפיע על ההתנהלות במסגרות ואני מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין ובקשר לכך כלפי החברה 

העירונית.

31. הריני מאשר/ת כי קראתי תקנון זה, הבנתי והסכמתי לאמור בו.

תאריך: ___________________ שם ההורה: _______________ חתימת ההורה ___________________
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