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 תקנון רישום לצהרונים בגני ילדים

 )להלן: "החברה העירונית"( חברה העירונית ראשון לציון לתרבות, ספורט ונופש בע"מבזאת כי פניתי ל /ההנני מצהיר
 .צהרוןלשבץ את בני/בתי למסגרת בבקשה 

 שידוע לי כי: /תומתחייבהנני מצהיר/ה 

 מוגדר כקנייה מרצון.ההינו שרות  הצהרון .1

לילד אשר לא יוחזרו בכל מקרה ויהוו חלק  ₪ 100הרישום לצהרון כרוך בתשלום דמי רישום חד פעמיים בסך של  .2
 מהתשלום בגין החודש הראשון. 

בחט"צ ובבתי הספר )שקמה, . 30.06.2017 לתאריך ועד 04.09.2016תאריך מ בגני הילדיםהצהרון יחל את פעילותו  .3
 30.06.2017 לתאריך ועד 01.09.2016 החל מתאריךאשלים ופרס נובל( 

 הצהרון לא יופעל בערבי חג ובימי ו'.. הצהרון יפעל חמישה ימים בשבוע, בימים א' עד ה' .4

 . 16:30הצהרון יפעל מסיום הלימודים ועד לשעה  .5

, מעבר לחודש ₪ 100, בתוספת תשלום בסך 17:00-16:30הורה יהיה רשאי בנוסף לרשום את ילדו לצהרון בין השעות  .6
 לתשלום החודשי.  

במקרה שההורה רשם את ילדו  17:00מדי יום ביומו, או עד לשעה  16:30חובה להוציא את הילד מהצהרון, עד לשעה  .7
 .17:00-16:30לצהרון בין השעות 

לימים  ,ימים בשבוע( 3-)לא פחות מ על בסיס מקום פנויהחל מחודש נובמבר, יהיה אפשרי  חלקי לצהרוןרישום  .8
לשנות את הימים אליהם רשום ילדו לצהרון בהודעה בכתב. הודעה כאמור תימסר  רשאיקבועים בלבד. הורה יהיה 

  לחודש העוקב. 1-לכל חודש ותכנס לתוקפה ב 20-לידי החברה העירונית עד ל

 ימים בשבוע לא יהיה רשאי לבצע שינוי  לרישום חלקי. 5-הורה אשר נרשם בתחילת שנה ל .9

פי לוח החופשות של האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד הכלכלה במתוכנת של יום -על בימי חג הצהרון יופעל .10
 )לוח חופשות יימסר בתחילת שנה(. 16:00ועד השעה  7:30ארוך החל מהשעה 

לעיל,  2ימים במשך שנת הלימודים, כאמור בסעיף  3תהיה רשאית שלא להפעיל את הצהרון עד  החברה העירונית .11
 חנוכה, מסיבות סיום ואירועים אחרים(.כגון: בימים שבהם יתקיימו מסיבות ואירועים )

ר, בימי שביתה במשרד החינוך החברה העירונית תהיה רשאית )אך אינה חייבת( להפעיל את הצהרון גם בשעות הבוק .12
 )לא כולל ארוחת בוקר( עבור פעילות הבוקר. ₪ 50, וזאת בתוספת תשלום בסך 07:30החל מהשעה 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה העירונית תהיה זכאית לסגור או להפסיק הפעילות בצהרון במקרה של  .13
הבלעדי. במקרה זה לא יהיה שעת חירום, שביתה או כל סיבה אחרת המהווה כוח עליון וזאת על פי שיקול דעתה 

 ההורה זכאי להחזר כלשהו בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון.

 בגין רישום של ילד שלישי ואילך לאותו צהרון .10% בגין רישום של ילד שני לאותו צהרון תינתן הנחה בשיעור של .14
 .15%תינתן הנחה בשיעור של 

, טפסים (לקראת חודש פברואר)יוכלו להגיש למשרד הכלכלה  ןהורים המעוניינים בהשתתפות בעלות מימון הצהרו .15
צהרונים מוכרים על ידי ה של להשתתפות כאמור. יודגש: כי מדי שנה מפרסם משרד הכלכלה רשימ םלבדיקת זכאות

במקרה שהוכרה הזכאות  .מבלי שלחברה העירונית תהיה שליטה על זהות הצהרונים המוכרים , וזאתהמשרד
שיעור בימון הצהרון כאמור, יוחזר סכום ההשתתפות עם קבלת הכספים ממשרד הכלכלה ובהשתתפות בעלות מ

 שאושר על ידי המשרד.

לעיל, וגם  13במקרה שאותה משפחה זכאית גם להשתתפות של משרד הכלכלה בעלות מימון הצהרון, כאמור בסעיף  .16
הנחה לפי הגבוה מבין השניים. מובהר לעיל, אזי יחושב שיעור ה 12להנחה מטעם החברה העירונית, כאמור בסעיף 

 כי לא יתאפשר כפל הנחות.

, יחויב ההורה מתוך כל חודש נתון ימים 21תקופה העולה על למסיבות בריאותיות בלבד מהצהרון ילד יעדר במקרה ש .17
מובהר כי למעט המקרה המפורט בסעיף זה לא יהיה ההורה זכאי להחזר . בתשלום מחצית שכר הלימוד החודשי

 .כלשהו בגין ימים מהם נעדר הילד מהצהרון כספי

חידושה -איוכיבוד הוראת קבע -במקרה של אי כגון:במקרה שלא הוסדרו ההתחייבויות הכספיות לחברה העירונית  .18
ימים, תהיה החברה העירונית רשאית להפסיק את הרישום בצהרון. במקרה זה יחויב ההורה בגובה  7תוך תקופה של 

ובגין  קופה בה שהה הילד בצהרון וכן בתשלום בגין חודש נוסף מעבר לשהיית הילד בצהרוןדמי ההשתתפות בגין הת
 . הסדרת ההתחייבות כאמור-כל הוצאה או עמלה שתוציא החברה העירונית בגין אי
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מתאים  לאמצא קרה שיבמ הצהרוןבמסגרת  של ילד ועירונית תהיה רשאית להפסיק את השתתפותההחברה כמו כן,  .19
שהה הילד במקרה זה יחויב ההורה בגובה דמי ההשתתפות בגין התקופה בה  פי שיקול דעתה הבלעדי.ל ע ,למסגרת זו

 בצהרון.

בחודש לגבי החודש  20-עד ה שתימסר השתתפותו של הילד בצהרון בהודעה בכתבאת  לבטל רשאיהורה יהיה  .20
בחודש, יחויב ההורה בתשלום של חודש נוסף מעבר לשהיית  20-העוקב. במקרה שהודעה כאמור תימסר לאחר ה

. לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לבטל את 2017ביטול כאמור בסעיף זה, יהיה עד חודש מרץ  מסגרת הצהרון.בהילד 
 הרישום לצהרון.

  .ילדים לפחות 15בהרשמתם ובשהייתם בצהרון של  יתמותנ פעלתו,, או המשך ההצהרון פתיחת .21

ילדים אך  15-או במקרה שמספר הילדים בצהרון פחת מ ,10-ילדים אך יותר מ 15-במקרה שנרשמו לצהרון פחות מ .22
בקשה בכתב  למחלקת הצהרונים בחברה העירונית אזי יהיו ההורים רשאים להגיש ילדים בצהרון, 10-נותר יותר מ

להפעלת הצהרון עם מספר ילדים מצומצם. החברה העירונית תהיה רשאית )אך לא חייבת( לפתוח צהרון עם מספר 
ילדים מצומצם לפי שיקול דעתה הבלעדי ותודיע על החלטתה להורים. במקרה זה יחויבו ההורים בתוספת תשלום 

ו תימשך הפעלתו של צהרון עם פחות יפתח א הרגיל. מובהר כי בכל מקרה לא , מעבר לתשלום החודשי₪ 200 בסך
 ילדים. 10-מ

לעיל, יחויב ההורה בגובה דמי ההשתתפות בגין התקופה בה שהה הילד  20במקרה של סגירת צהרון, כאמור בסעיף  .23
פתיחת הצהרון, -אי בגין מהחברה העירונית דרישה או תביעה ,כל טענה וליר כי לא תהיה מצהההורה  בצהרון בלבד.

 בגין סגירתו של הצהרון.כלשהו היה זכאי לפיצוי או לתשלום ילא ש וכי ידוע ל, ולעיל 20בסעיף  רכאמוירתו סג או

לבצע שיפוצים במבנה הצהרון. במקרה זה תהיה החברה העירונית רשאית להעביר את פעילות  תהיה רשאית העירייה .24
כל טענה, דרישה או  וי לא תהיה לההורה מצהיר כהצהרון למבנה חלופי למשך תקופת העבודות במבנה הצהרון. 

היה ישלא  וכי ידוע לו, העברת פעילות הצהרון למבנה חלופי במהלך תקופת העבודותבגין  תביעה מהחברה העירונית
 ובקשר לכך. זכאי לפיצוי או לתשלום כלשהו בגין 

 קראתי את התקנון ואני מסכים/מה לאמור בו.הנני מצהיר/ה כי 

 

 חתימה  שם מלא  תאריך
 

 הנני מתחייב בהתחייבות בלתי מותנית ובלתי חוזרת  כדלקמן:

 16:30עבור השתתפות בני/בתי עד השעה  ₪ 975 לשלם סך של. 

  17:00עד השעה עבור השתתפות בני/בתי  ₪ 1,075לשלם סך של. 
 

 )יש לסמן את אמצעי התשלום המבוקש( :התשלום יבוצע מידי חודש

 באמצעות כרטיס אשראי 

 קבע בבנק באמצעות הוראת 
 

 תשומת ליבכם, הרישום לצהרון יושלם רק לאחר העברת טופס אמצעי התשלום חתום . 
 

     פרטי התלמיד:
     

 שם התלמיד 
 

 ת.ז. התלמיד

     פרטי ההורה:

     

 טלפון נייד  ת.ז. ההורה  ומשפחה שם פרטי 

     

     
 חתימת ההורה    תאריך
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