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_______ / ____ / ____ תאריך שליחת הטופס:   
 

בהסכם השתתפות בצהרון לשנת תשפ''  
 וקריא ברור באופן ולמלא ההסכם את בעיון לקרוא יש

 :ה/הילד של אישיים פרטים

 ז/נ   ת.ז ת. לידה ה/שם הילד שם משפחה

     

  טלפון חירום כתובת מגורים כתובת הגן שם גן הבוקר

     

 

 פרטי ההורים:

 ת.ז הורה שם הורה

  

 נייד מקום העבודה של ההורה וכתובת

  

 ת.ז הורה שם הורה נוסף

  

 מקום העבודה וכתובת של הורה נוסף
 
 

 נייד

  

 דואר אלקטרוני:

 

 (√ - הצהרת בריאות: )נא לסמן ב

 .ה/הילד אצל רפואית בעיה כל על לנו ידוע לא כי מצהירים אנו ��

 :המטפל מהרופא מתאים רפואי באישור להצטייד ובנוסף מטה לפרט נא רפואית בעיה וקיימת במידה ��
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 הילדים בגני לצהרונים והרשמה תשלום תנאי

צהרונים בגני הילדים בחיפה, וזאת  בתיד להפעיל, בשנת הלימודים תשפ''הואיל ומתנ''ס נווה יוסף ע
 נהלים המחייבים של החברה למתנ''סים.הבכפוף להוראות ו

והואיל וההורים מעוניינים לשלוח את הילד/ה לצהרון, ולהתקשר לשם כך עם מתנ''ס נווה יוסף בהסכם. 
והואיל והפעלתו של הצהרון באמור מותנית במספר מינימום של נרשמים על פי שיקולי הנהלת המרכז 

 כאמור בהסכם זה.

 לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 לויות:.מיקום מועדי פעי1

 א. צהרון המתנ''ס הינו מסגרת חינוכית העשרתית לילדים הפועלת בתום יום הלימודים בגנים.

 ה'.-בימים א' 14:00-17:00ב. שעות פעילות הצהרון הינן 

, 2022ועד סוף יוני עם פתיחת שנת הלימודים בתיאום עם משרד החינוך נים ג. המרכז יפעיל את הצהרו
 קייטנות יולי אוגוסט.הפעילות אינה כוללת את 

בעלות רקע וניסיון בעבודה בגיל הרך. אולם  של המתנ''ס, סייעות מובילותד. ככלל יופעל הצהרון על ידי 
אין בכך כדי למנוע מן המרכז להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום אם יהיה בכך צורך שיועסקו 

 מעת לעת.

רבי חג, ימי מועד, מועדים מיוחדים)סדר הפעילות לגבי )ב( לעיל לא יחול בע -ה. האמור בסעיפים )א( ו
 ימים אלה יימסר מראש במהלך השנה ע''י המרכז(.

 ו. כשלוש פעמים במהלך השנה תסתיים הפעילות בגן מוקדם, עקב התארגנות הגננת למסיבה.

הצהרון כלל בימים אלו יפעל הצהרון בגן הצמוד לצהרון. במקרה ושני הגנים חוגגים בו זמנית ,לא יופעל 
 אלא אם יימצא פתרון חלופי.

ז. מיקום הצהרון נתון לשינוי על פי שיקול דעת בלעדי של הנהלת הצהרונים בשל נסיבות חריגות או בשל 
 אילוצי השטח.

ח.המתנ''ס רשאי לערוך על דעתו הבלעדית שינויים במבנה הקבוצות ע''י איחוד ו/או פיצול קבוצות 
 הנרשמים לצהרון. קיימות בהתאם למספר הילדים

 ילדים. 23 -פחות מ שלט. מובהר בזאת כי לא יופעל הצהרון עבור קבוצה 

י. למרות התחייבות המתנ''ס להפעיל את הצהרון במשך שנת הלימודים, יהיה המתנ''ס רשאי יחד עם 
ם כמו ג ,משתתפים 23הנהלת הצהרונים ובאופן בלעדי להחליט על ביטול הפעילות אם לא ירשמו לפחות 

 אם מספרם יפחת במהלך השנה מתחת למספר הנ''ל.

 יא. כמות הילדים בצהרון תקבע עפ''י תקן משרד החינוך ו/או עפ''י צרכי המערכת.

 .14:45-16:30, בין השעות 2021 חוגים יתחילו מחודש נובמבר . יב

 הרישום לצהרון יתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד. 2021 יג. החל מחודש ספטמבר

 .חופשות2

א. לוח חופשות יופץ להורים בתחילת השנה באתר נווה יוסף, ויהיה נתון לשינויים עפ''י החלטת הנהלת 
 המתנ''ס.

 ב. עלות הצהרון כוללת בתוכה את קייטנות חנוכה ופסח.

 ג. עלות הצהרון אינה כוללת את קייטנות יולי אוגוסט.
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 .איסוף בתום הפעילות3

ומתחייבים לדייק. לא תינתן  17:00א. ההורים מתחייבים לקחת את הילד מהצהרון לא יאוחר מהשעה 
 וזאת על מנת לא להפריע לפעילות השוטפת בצהרון.,  16:30כניסה לצהרון לפני השעה 

ידוע להורים כי איחורים  ש''ח. 30בגין כל רבע שעה של איחור באיסוף הילד, יחויבו ההורים בקנס של  ב.
 חוזרים ונשנים, יחויבו בהוצאת הילד מהצהרון בהתאם לשיקולי מדיניות המתנ''ס.

ג. האיסוף ייעשה על ידי מי מההורים בלבד. בכל מקרה בו ההורים מעוניינים כי אדם אחר יאסוף את 
ן בתחילת השנה. לא ילדם, עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם בכתב, ולהעבירו לצוות הצהרו

 יותר איסוף של הילד על ידי כל אדם אחר שלא הורשה ע''י ההורים כאמור.

ד. איסוף ילד להורים פרודים/גרושים יעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר הסדרי ראייה אותם יש 
 למסור לצוות הצהרון מראש.

 טת המתנ''ס:.פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשלי4

א. המתנ''ס רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המרכז כגון: 
יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא  לאמלחמה, פגעי מז''א וכדומה. במקרים אלו 

החינוך הפורמאלית של גני פעל הצהרון .החלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות משרד 
 הילדים.

 14:00משעה  ב. במקרה של שביתה מלאה במשרד החינוך, יופעל הצהרון בשעות הרגילות בלבד )דהיינו,
 בשעות הבוקר. לא( ובכל מקרה 17:00ועד השעה 

ועד השעה  7:30ג. בנוסף לאמור לעיל , במידה ויוחלט להפעיל את הצהרון בשעות הבוקר ,כלומר, משעה 
 ייגבה תשלום נוסף בשיעור שייקבע ע''י המתנ''ס. 14:00

 .הצהרת בריאות5

ההורים מצהירים בזאת כי בריאות הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את 
 השתתפותו בצהרון, או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון.

יות, מגבלות, ויאות הילד לרבות ציון רגישא. ההורים ימסרו ליחידת הצהרונים מראש מידע מלא על בר
בעיות, מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן סובל הילד בצירוף אישור רפואי. מסירת מידע מדויק 

 ומהותי לקבלת הילד לצהרון. תנאי עיקריכאמור מהווה 

 פח נפרד.ב. ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מוגבלות רפואית לצהרון בנס

ג. ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד לצהרון אם הוא חש ברע או סובל מחום, דלקת עיניים ו/או כל 
מחלה מדבקת אחרת. במקרה של מחלה כאמור תהא חזרתו של הילד לצהרון מותנית בקבלת אישור 

 רפואי רשמי מהרופא המטפל.

הצהרון לאסוף את הילד אם יתברר במהלך יום ד. ההורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות 
 הפעילות כי הוא סובל ממחלה או אינו חש בטוב.

ה. ההורים מצהירים כי ברור להם שעל פי הנחיות משרד הבריאות חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד 
במלואן ע''י תרופות כלשהן, הוצאות שיידרש המתנ''ס להוציא עקב צורך בטיפול חירום לילד, ישולמו 

 ההורים.

יע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה דו. ההורה מאשר לצוות הבוקר להו
 מעורב ילד מהצהרון )חום, חבלה וכו'(.
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 .תשלומים ומחירים6

 מחיר ההשתתפות בצהרון יהיה כדלקמן:

 .לחמישה ימי פעילות בשבוע ,ח לחודשש'' 985א.

 יתאפשר רישום חלקי )לחלק מימי השבוע(.לא  ב. 

 בלבד. השניעל הילד  10%. על השתתפות שני אחים בצהרון בגני ילדים, תינתן הנחה בסך ג

 בלבד. השלישיעל הילד  5%ד.על השתתפות שלושה אחים בצהרון בגני הילדים, תינתן הנחה נוספת של 

)עירייה/מבחן הכנסה/משרד העבודה, הרווחה והשירותים . בכל מקרה בו תינתן הנחה מכל גורם נוסף ה
 לא תתקבל הנחת אח שני. החברתיים(

 כפל הנחות. איןובכל מצב . ו

. רישום לקייטנת הקיץ יעשה בנפרד ויהיה על בסיס מקום פנוי ובמחיר אשר יפורסם סמוך למועד ז
 הקייטנה.

 . אמצעי התשלום: ח

 :לחודש 15או  10או  2צ'קים לתאריכים  
 במקרה של צ'ק שחוזר הלקוח יישא בכל ההוצאות הכרוכות בהחזרתו ריבית והצמדה.

 וייגרעו מכרטיס עבור החודש העוקב לכל חודש 16ב על ידי המתנ"ס  יב שיחו כרטיס אשראי ,
 האשראי של המשתתף בתאריך מחזור החיוב של ההורה ע"פ הסכם אל מול חברת האשראי.

 .16.5.22ועד  16.8.21 :התאריכיםיוב בין מחזור החהתשלומים לצהרון יחויבו ב

 ,מחלה או כל סיבה אחרת. . שכר הצהרון ייפרע גם בגין ימים בהם נעדר הילד מהצהרון בשל חופשהט

דית של השתתפות הילד יגרור הפסקה מיי. מובהר, למען הסר ספק, כי אי עמידה בתשלום כלשהו, י
 בצהרון.

להוסיף על הסכומים הנ''ל כל תוספת חריגה שתתקבל במשך תקופת . המתנ''ס רואה עצמו רשאי אי
 ההסכם וכן כל תוספת שתחייב בגין עלויות המחירים במשק.

 ,2021 חודש ספטמברמתשלום תקוזז  ש''ח, אשר 200. בעת מעמד הרישום  תיגבה מקדמה על סך בי
 בצהרון.  יישארבמידה והילד 

 לא תוחזר המקדמה.-(  1/9/2021-תחילת השנה )עד הותו לפני במידה והילד יבטל השתתפ. גי

כי דמי המקדמה בין הצדדים  ההורה יכול לבצע ביטול השתתפות ילד בצהרון בכל עת. ידוע ומוסכם . יד
 לא יוחזרו בכל מקרה.

 . לצהרונים של מתנ''ס נווה יוסף קיים סמל מוסד של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.טו
 נווה יוסף או לעיריית חיפה אין כל צד בעניין הזכאות או גובה הזכאות להשתתפות המדינה.למתנ''ס 

 . בלבד ההחלטה הינה של משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים

על ההורה לשלם בכל מקרה את התשלום המלא עבור הצהרון ובמקרה בו הורה יקבל את השתתפות 
 .ובמועד אותו ייקבע המתנ"ס בדרך עליה יחליט המתנ''ס, חשבונו ''ס נווה יוסף יזכה אתהמדינה, מתנ

 .ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים7

תשלום במקרה של ביטול. סכום זה יקוזז מש''ח ייגבו בעת הרישום ולא יוחזרו  200א. דמי מקדמה בסך 
ייפתח צהרון. במקרה כזה יוחזר , אלא אם מדובר במצב בו מתנ''ס נווה יוסף לא 2021חודש ספטמבר 

 תשלום המקדמה להורה.
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  מספרבפקס שליחת הבקשה יום מראש, ויטופלו רק לאחר  30יוגשו בהתראה של  לביטוליםב. בקשות 

 .Zhaharon@nycc.org.ilבמייל או    6070112-077

ור אותו חודש. כמו כן ייגבו בתשלום שכר לימוד עבת המשתתף תחייב א לכל חודש 10ול עד ל ג. בקשת ביט
 ח."ש 100על סך  טיפולדמי 

 .הפסקת השתתפות הילד ביוזמת המתנ''ס8

באם התנהג באלימות הן כלפי הילדים והן כלפי הצוות ו/או להשעות ילד א. הנהלת הצהרונים רשאית 
 התנהג באופן לא מקובל.

רשאית להחליט לאחר דיון עם צוות הצהרון, המנחה הפדגוגית ומנהלת יח'  ב. הנהלת הצהרונים תהיה
הצהרונים כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון וזאת בשל סיבה חברתית, משמעתית, 

 בריאותית או כל סיבה אחרת.

 ג. הנהלת הצהרונים תהיה רשאית להפסיק את השתתפות של הילד בצהרון ,לאחר הפעלת הנוהל:

 ליחידה צהרוןהמובילת  דיווח של במכת 

  רכזת פדגוגית של הצהרון תצפית 

  שיחה עם ההורים, צוות הצהרון והמנחה)במקרה הצורך, שיחה הכוללת את מנהלת יחידת
 הצהרונים(

 .מסקנות, ומתן הזדמנות נוספת 
*****במקרים חריגים תותר השתתפות הילדים יחד עם סייעת/מלווה צמודה, באחריות ההורים, 

 *** התשלום למלווה יהיה באחריות ההורים. בתיאום מול הצוות החינוכי של הצהרון,

 .דיון נוסף של הצוות והחלטה על הפסקת השתתפות 

  יום מראש  14התראה להורים של. 
במקרה האמור תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות הצהרון החל ממועד הפסקת  

 השתתפות ואילך.

יוסף מפעיל את הצהרונים בכפוף להוראות משרד החינוך בחופשות)פרויקט ''ניצנים''( מתנ''ס נווה 
ועיריית חיפה. למען הסר ספק מובהר בזאת כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות משרד החינוך/עיריית 

 חיפה להסכם זה, גוברות הוראות עיריית חיפה על הוראות הסכם זה.

ופשות ע''י משרד החינוך מתנ''ס נוה יוסף יזכה את ההורים בחלק במקרה בו תופעל תוכנית ניצנים בח
 היחסי בסוף שנת הפעילות וזאת בכפוף לתשלומים שיתקבלו מהמדינה אם יתקבלו.

 משבר הקורונה –. נוהל מדיניות תשלומים והחזרים 9

סגרות כחלק ממשבר הקורונה הפוקד את המדינה ומתוך הבנה כי יש לשמר את המערכת המפעילה את המ
 הוחלט על נוהל החזרים המובא להלן:

  יום 19 –מספר ימי עבודה בחודש ממוצע 

  51.8לחודש , ערך יום : ₪   985 –עלות צהרון  ₪ 

 במקרה של סגר כולל במדינה:

 התשלומים יופסקו לאורך כל תקופת הסגר 

 בהתאם לממוצע ימים  בתקופת הסגר יתבצע החזר מלא עבור הימים בהם לא התקיימה פעילות
 שנתי

 כבר בוצע, הקיזוז יבוצע מהתשלומים העוקבים במידה והתשלום 
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 במקרה של סגירת צהרון בשל חולה מאומת מכל סיבה שהיא:

 הקפאת התשלום עבור ימי הבידוד החל מיום הפעילות החמישי ואילך 

 )יתקיים קיזוז מהתשלומים העוקבים )לא זיכוי מזומן 

 במקרה של בידוד פרטני/משפחתי כאשר המסגרת פועלת:

 קיזוז מהתשלומים העוקבים עבור הימים בהם הילד לא הגיע למסגרת מיום הפעילות  יתבצע
 החמישי ואילך )לא זיכוי מזומן(

  הקיזוז יתבצע בכפוף להודעה שהתקבלה על הבידוד ע"י ההורים מרגע היציאה לבידוד ובצירוף
 מסמכים רפואיים על כניסה לבידוד. 

 אל מוקד היחידה. במייל / פקס ההודעה תגיע ישירות מההורה 

 

 

  . לנו סעיפים ו, הובהרדרישתנועל פי  לנו זמן סביר לעיין בהתחייבות זואנו מצהירים כי ניתן 

 דרישתנו סעיפי התחייבות בשפה המובנת.באם שפת האם אינה עברית, הרי שהוסברו לנו על פי 

 

 

 

 

 

 

 אנו מבינים ומסכימים לאמור לעיל וחותמים על כך מרצוננו החופשי.

 ולראייה באו הצדדים על החתום

 

 

_____________________                                                ______________________ 

 הנהלת הצהרונים                            ההורים                                                                      

 

 .________ / ____ / ____תם ביום: סכם נערך ונחהה

 

 :באמצעות

         פקס     

 מסירה ידנית        

 מייל        
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 לרישום באמצעות כרטיס אשראי

 Zhaharon@nycc.org.ilאו למייל  077-6070112לפקס ים ושלח את הפרטים אאנא מלא את הפרטים הב

 

 

 : סוג כרטיס האשראי

  

 

  האשראי: מספר הכרטיס

 

 

 תוקף כרטיס האשראי:

 

 

 שם בעל הכרטיס:

 

 

 ת.ז בעל הכרטיס:

 

 

 

 ללא מילוי אמצעי תשלום הרישום לצהרון לא ייקלט
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