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מנהלת יחידת הצהרונים :ורד לוי
עיריית ראשון לציון ,רח' הכרמל 20
טלפון  ,03-9547470פקס  ,03-9547519מיילsmadarmd@rishonlezion.muni.il :
רישום צהרונים
רח' נורדאו  ,3ראשון לציון
טלפון  ,03-5093592פקס ,03-5095132 .מיילirisaz@rishonlezion.muni.il :
לרווחתם של הורים עובדים מפעילה החברה העירונית בשיתוף האגף לחינוך קדם
יסודי בעירייה ,צהרונים אשר מהווים מסגרות חינוכיות ,לימודיות ותומכות כהמשך ליום
הלימודים הפורמאלי בגנים.
זוהי מסגרת המאפשרת לכל תלמיד ותלמידה להישאר במרחב המוגן בו הם לומדים החל
משעות הבוקר ועד שעות אחר הצהרים.
הצהרונים פועלים תחת פיקוח פדגוגי ומנהלי ומהווים המשך רציף של יום הלימודים.
העבודה המקצועית של צוותי הצהרונים מלווה לאורך כל השנה בהשתלמויות מקצועיות
ובהדרכה פדגוגית שוטפת.
שעות פעילות הצהרון
הצהרונים יפעלו החל מתאריך  03.09.2017ועד  ,30.06.2018בימים א'-ה' ,בין השעות
( 14:00-16:30למעט ערבי חג) ובתוספת תשלום עד השעה .17:00
לידיעתכם:
במקרה שנרשמו לצהרון פחות מ 15-ילדים אך יותר מ ,10-או במקרה שמספר הילדים
בצהרון פחת מ 15-ילדים אך נותר יותר מ 10-ילדים בצהרון ,אזי יהיו ההורים רשאים
להגיש למחלקת הצהרונים בחברה העירונית בקשה בכתב 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 בסך  200ש״ח ,מעבר לתשלום החודשי הרגיל.
הזנה בצהרונים
בכל יום מוגשת ארוחה בשרית חמה ומזינה המסופקת לצהרונים על ידי ספקי מזון אשר
עומדים בתקנים של משרד הבריאות.
תזונאית מהאגודה לבריאות הציבור הכינה בקפידה רבה תפריט מגוון מאוזן ובריא.
התזונאית מבקרת בצהרונים ,מתשאלת את הילדים והצוותים באשר לשביעות רצונם
לגבי האוכל ,טועמת ובודקת את המזון המוגש.
חוגים
בצהרונים מופעלים חוגי העשרה מתחומי דעת שונים (תיאטרון ,מדעים ,אומנות ,שחמט,
סיפורת ועוד) .מטרת החוגים לספק הנאה וחוויה לימודית ייחודית.
חופשות
בימי חופשה של משרד החינוך פועלים הצהרונים בשעות  16:00-07:30על פי לוח
החופשות שמפרסם משרד הכלכלה מידי שנה.
שכר לימוד
• שכר הלימוד למסגרות הצהרון עד השעה  16:30הינו  875ש"ח
• הארכת שהות בצהרון עד השעה  17:00בתוספת תשלום של  100ש"ח לחודש
• דמי רישום בסך  100ש"ח לילד יגבו בחודש אוגוסט ויהוו חלק מהתשלום בגין החודש הראשון
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השתתפות בשכר לימוד
	•ילד שני בצהרוני גני הילדים מזכה בהנחה של  ,10%לילד שלישי ואילך באותו צהרון
תינתן הנחה בשיעור של 15%
	•הורים המבקשים השתתפות בשכר הלימוד לצהרונים ,יוכלו לקראת חודש פברואר
להגיש טפסים למשרד הכלכלה לבדיקת זכאותם .לתשומת ליבכם ,מידי שנה משרד
הכלכלה מחליט אילו מהצהרונים יוכרו לצורך השתתפות בשכל”מ ,רשימה מעודכנת
מתפרסמת באתר העירייה www.rishonlezion.muni.il
	•במקרה בו משפחה תקבל הנחה בתשלום הצהרון הן ממשרד הכלכלה והן מהחברה העירונית
ו/או מהעירייה ,אזי ,תחושב למשפחה ההנחה הגבוהה ביותר ותקוזז האחרת (אין כפל הנחות).
רישום לצהרון

חוסכים טרחה וזמן  -נרשמים מהבית לגן ולצהרון

www.rishonlezion.muni.il

•רישום בתקופת הרישום המוכרזת הרישום לצהרונים בגני הילדים ובחטיבות הצעירות
יתבצע כהמשך הרישום לגני הילדים באתר האינטרנט של עיריית ראשון לציון.
	•הרישום לצהרון ימשיך באמצעות האתר עד סוף חודש מאי.
•רישום מאוחר החל מחודש יוני ,הרישום יתבצע במשרדי יחידת הצהרונים על בסיס
מקום פנוי.
•רישום במהלך שנת הלימודים הרישום לצהרון במהלך שנת הלימודים הינו על בסיס
מקום פנוי בלבד ויתאפשר בשני תאריכים 1 ,או  15לכל חודש ,יש לבצע רישום עד 3
ימי עסקים לפני התאריך המועדף.
מכתבי שיבוץ לצהרון ישלחו במהלך חודש יולי  2017בכפוף לשיבוץ לגן הילדים.
ביטול רישום לצהרון
הורה רשאי לבטל את הרישום על ידי הודעה מוקדמת בכתב למשרדי יחידת הצהרונים.
במהלך השנה יש להודיע על ביטול עד ה 20-לכל חודש .הביטול יכנס לתוקפו בחודש
העוקב .למרות האמור לעיל ,לא יתאפשרו ביטולים לאחר ה 31-במרץ ולא יינתנו החזרים
בגין ביטול זה.

מנהלת הצהרונים וצוות יחידת הצהרונים עומד לשירותכם בכל עת.
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