 .1הלי הרשמה לצהרו י ג י הילדים לש ת הלימודים
תשפ"ב 2021-2022
מיקום ומועדי פעילות:
א .המרכז יפעיל את הצהרון החל מתאריך  1.9.2021ועד לתאריך  30.6.2022בג י
הילדים .ככלל ,יופעל הצהרון על ידי צוות קבוע ומוסמך של המרכז ,אולם אין
בכך כדי למ וע מן המרכז להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום ,אם יהיה
צורך בכך.
ב .שעות פעילות הצהרון בג י הילדים :ימים א'-ה' החל מהשעה  14:00ועד השעה
 .17:00בקייט ות במהלך הש ה )עפ"י לוח החופשות( ,הפעילות תתקיים בין
השעות . 07:30-16:30
ג .האמור בסעיפים קט ים )א( ו)-ב( לעיל לא יחול בערבי חג וימי מועד – לוח
חופשות עפ"י משרד התמ"ת  ,יחולק בתחילת ש ה"ל ויפורסם באתר
המת "ס.
ד .כ 3 -פעמים במהלך הש ה תסתיים הפעילות בגן מוקדם ,עקב התארג ות הג ות
למסיבות .בימים אלו הצהרון יפעל מהשעה  11:00עד השעה ) 15:00כולל
ארוחת צהריים ,בתאום עם אגף החי וך(.
ה .המרכז יהיה רשאי לש ות את מיקום הצהרון בטווח הסביר ,בשל סיבות
חריגות או בשל אילוצים.
ו .מובהר בזאת כי לא יופעל צהרון עבור קבוצה של פחות מ 22-ילדים.
ז .הורים המעו יי ים בהשתתפות ילדיהם בצהרון החל מ 1.9.2021 -מחויבים
להירשם עד התאריך  30.06.2021באתר המת "ס.
לא יתאפשר רישום לצהרון בשבוע הראשון של חודש ספטמבר
קבלת הילדים בתום יום פעילות
א .ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון ,לא יאוחר מהשעה 17:00
ובחופשות עד השעה  16:30ומתחייבים לדייק .בגין כל רבע שעה של איחור
באיסוף הילד ,יחויבו ההורים בתשלום של  .₪ 40ידוע להורים כי איחורים
חוזרים ו ש ים יחויבו בהוצאת הילד מן הצהרון.
ב .קבלת הילד תיעשה על ידי מי מההורים בלבד .בכל מקרה בו ההורים מעו יי ים,
כי אדם אחר יקבל את ילדם ,עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו אדם,
בכתב ,על טופס קבלת ילד מצהרון אצל מדריכת הצהרון.
ג .קבלת הילד להורים פרודים ו/או גרושים ,תתאפשר לש י ההורים או מי מטעמם
או אפוטרופוס הממו ה על פי החוק) .באחריות ההורים לעדכן את מזכירות
הגיל הרך(
ד .קבלת ילד/ה מהצהרון על ידי מי מאחיו תתאפשר רק לאחים מלווים מגיל 12
ומעלה .יש לפ ות לרכזות הצהרו ים למתן אישור חריג.

ה.

ו.
ז.

ח.
א.
ב.
ג.
ד.

פעילות במקרה של שביתה ,אירועים מיוחדים או סיבות שאי ן בשליטת
המרכז ,המרכז יהיה רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל סיבות ה ובעות
מאירועים שאי ם בשליטת המרכז ,כגון  :מלחמה ,פגעי מזג אויר וכד' .במקרים
אלו ,לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל
הצהרון.
במקרה של שביתה חלקית  -החלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם
למדי יות משרד החי וך והרשות העירו ית.
במקרה של שביתה מלאה במערכת החי וך הצהרון יפתח בהתאם למדי יות
הרשות המקומית .פעילות הצהרון בימי שביתה תתקיים בין השעות  07:30ועד
לשעה  .14:00בגין פעילות זו ייגבה תשלום וסף של  ₪ 40ליום .בכל מקרה,
הפעלת הצהרון בימי השביתה  ,מהבוקר  ,תחל מהיום הרביעי לשביתה.
מובהר כי פעילותו של הצהרון מות ית בכך שעיריית קרית או ו תעמיד לרשותו
את השטח הדרוש לשם כך .המרכז לא יהיה אחראי כלפי ההורים בגין הפסקה
ו/או שיבוש של הפעילות ה ובעים ממעשה ו/או מהחלטה של עיריית קרית או ו.
איסוף הילדים יתאפשר רק בתום שעות הפעילות בצהרון.
שער הצהרון  /דלת הצהרון יישארו עולים עד השעה ארבע או עד תום פעילות
החוג .החל מהשעה ארבע יתן יהיה לאסוף את ילדי הצהרון.
בכל מקרה לא תתאפשר כ יסה למתחם הגן .איסוף הילדים יתבצע מהמבואה
או משער הגן.
במקרים חריגים יש לתאם מול צוות הצהרון איסוף מוקדם.

הצהרת בריאות
א .ההורים מצהירים בזה כי בריאותו של הילד תקי ה ואין שום מ יעה או מגבלה
רפואית העלולה למ וע את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף
בפעילות הצהרון.
ב .במידה וקיימת בעיה בריאותית יש לפרט מה היא הבעיה .
ג .במקרים של :רגישויות ,מגבלות ,בעיות רפואיות ופסיכולוגיות ,מחלות כרו יות,
עיכובים התפתחותיים או הפרעות אחרות מהן סובל הילד ,ההורים ימסרו
לצוות המרכז לגיל הרך ,מראש ,מידע מלא על בריאות הילד ,בצירוף אישור
רפואי .מסירת מידע מדויק ,כאמור ,מהווה ת אי לקבלת הילד לצהרון .
ד .ההורים מתחייבים לא לשלוח את הילד לצהרון במקרה של מחלה .כאמור ,תהא
חזרתו של הילד לפעילות בצהרון מות ית באישור רפואי למדריכה המובילה
בצהרון.
ה .ההורים מצהירים כי ברור להם ,שעל פי ה חיות משרד הבריאות ,חל איסור על
צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן.

ו.

ההורים ידרשו לשלם תשלום וסף  ,במקרים בהם דרש לספק אוכל מיוחד או
מותאם אישית לאלרג ים .

ז .יש לציין כי לא תתאפשר בשום אופן אספקת מזון לתחומי הגן במהלך שעות
הפעילות על ידי כל גורם שהוא ,לבד מהספק שעמו מתקיימת התקשרות
לצורך ההז ה.
העברת מידע בין צוות הגן לצוות הצהרון :
א .ההורה מאשר לצוות הבוקר ולצוות הצהרון להודיע זה לזה על כל מקרה/
אירוע חריג.
ב .העברת מידע לצוות הצהרון :יש לדווח לצוות החי וכי בצהרון ולרכזות
הצהרו ים על שי וי מצב משפחתי )לידה של אחים ,גירושים ,פרידה ,בריאותי
ואו/אחר( ,וזאת בשל ההשפעה הרגשית על הת הגותו של ילדכם בעת הפעילות
בצהרון.
ג .במקרים בהם יעלו צרכים שו ים בשיתוף מידע מול צוותי הגן  .יתבקשו הורים
לחתום על טופס ויתור סודיות המאפשר העברת מידע רלוו טי בין המסגרות.
בשיתוף מ הלות האשכול.
ביטוח הילדים :
ילדי הצהרון מבוטחים בביטוח של מערכת החי וך הפורמאלית .ב וסף ,למת "ס יש
ביטוח צד ג' באמצעות החברה למת "סים.
מסלול ,מחירים ותשלומים:
להלן פרטי המסלול והתשלומים:
מחירים ותשלומים
מסלול פרטים
מסלול מלא –  5ימים בשבוע עד  ₪ 985לחודש – התשלום
א.
השעה  ,17:00עד סוף יו י  2021יבוצע ב 10 -תשלומים
המחיר אי ו סופי
המחיר עשוי להשת ות בהתאם להחלטה על רפורמת מחירי הצהרו ים ,עדכון
ישלח בהתאם .
הפסקת השתתפות על ידי המרכז:
המרכז יהא רשאי להחליט ,על פי שיקול דעתה של הרכזת הפדגוגית ומ כ"לית
המת "ס ,כי הילד אי ו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון .וזאת בשל סיבה
חברתית ,התפתחותית ,משמעתית-הת הגותית ובריאותית ,או כל סיבה אחרת
שתיראה לצוות המקצועי .כאמור ,יהיה המרכז רשאי להפסיק את השתתפותו של
הילד בצהרון ,וזאת לאחר מתן התראה להורים של שבוע מראש .במקרה כאמור
תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון ,החל ממועד הפסקת

ההשתתפות ואילך.
*במקרים בהם הילד י הג באלימות כלשהי ,ה הלת הצהרון תהיה רשאית
להשעות את הילד מידית ללא התראה מוקדמת.
ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים:
א .יתן לבטל את ההרשמה לצהרון עד ל 15.08.21-בלבד -החזר מלא ,למעט דמי
הרישום.
ב .החל מתאריך  16.08.21ועד לתאריך  30.9.21לא יתן לבטל את ההשתתפות
בצהרון לחודש ספטמבר ולא יי ת ו החזרים כספיים בגין חודש זה.
ג .החל מתאריך 1/10/21 -ועד  30/12/21יתן לבטל השתתפות הילד בצהרון ע"י
הודעה בכתב שתימסר בטופס מקוון דרך אתר המת "ס או בדוא"ל במזכירות
הגיל הרך עד ה 15 -לכל חודש בחיוב דמי ביטול בסך .₪ 150
למייל .cgilr@kono.matnasim.co.il
ד .הזיכוי הכספי בגין ביטול כאמור בסעיף .8ב' ,ג' ,יי תן החל מתחילת החודש
העוקב למסירת הודעת הביטול ובת אי שההודעה תקבלה עד ה 15-לחודש
הקודם .
ה .לא יי תן זיכוי על ביטול השתתפות לחלק יחסי של החודש .
ו .לא תי תן אפשרות לבטל השתתפות בצהרון החל מה1.01.22-
עידן הקורו ה:
א .המת "ס עובד על פי ה חיות משרד הבריאות המתעדכ ות מעת לעת והתו הסגול
הוראות הקורו ה מטילות מגבלות שו ות ומשת ות מעת לעת לכן יתכ ו שי ויים
מיידים בפעילות הצהרו ים
ב .במידה והצהרון לא יוכל לפעול עקב חיוב בבידוד של צוות הגן וילדי הגן יזוכו
ההורים מהיום השלישי
ג .במידה וילד/ה מהצהרון יצאו לבידוד ללא קשר לפעילות הגן/הצהרון יזוכו
ההורים החל מהיום השישי

במהלך הש ה יצולמו הילדים ע"י ציגי המת "ס לצורך פרסום או הדרכת
הצוות .הרישום באתר מהווה הסכמה לשימוש בצילומים בפרסומי
המת "ס .הרישום באתר מהווה הסכמה למשלוח הודעות תפעוליות
ושיווקיות מהמת "ס ,במסרו ים ובדוא"ל.

שימו לב ,לאחר סיום הרישום באתר ,אישור
הרישום ישלח אליכם לדוא"ל,
אישור זה יהווה אישור כ יסה לצהרון.
א ו מאחלים לכם ולילדכם ש ת לימודים פורייה ומה ה.

