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נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילות המתנ"ס
 .1שנת הפעילות במתנ"ס מתקיימת בין החודשים ספטמבר  2019עד יוני  ,2020למעט ערבי חג ,ימי חג כמפורט בלוח
החופשות.
 .2מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל .החופשות בחגים שבהן אין פעילות ,כמפורט בלוח החופשות,
נכללות בעלות החוג.
 .3המתנ"ס מתחייב למינימום של  35שיעורים בשנת הפעילות בחוג חד-שבועי ,ובמינימום של  70שיעורים בשנת הפעילות
בחוג דן-שבועי ,מינימום  105שיעורים לחוג תלת-שבועי וכן הלאה.
 .4ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.
 .5התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי ,משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
 .6פתיחתן של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימום של משתתפים.
 .7הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות ,לבטל או לאחד חוגים.
 .8במקרה של ביטול חוג על ידי המתנ"ס יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
 .9אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד.
 .10בגין היעדרות מדריך ,יגיע מחליף במידה ולא יהיה ,יוחזר שיעור במועד אחר.
 .11לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי (בחוגים שלא נסגרו) .במידה והחליט לא להמשיך ,לא יחויב בגין
ההשתתפות .במידה ויבחר להמשיך יחויב באופן מלא.
 .12משפחה החייבת כספים למתנ"ס לא תורשה להירשם לפעילות המתנ"ס בשנת תשע"ח עד הסדרת החוב.
 .13הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם אין התאמה בין הילד לחוג.
 .14בסיום שנת החוגים יערך מופע ,מסיבת סיום ,טקס קבלת חגורות וכדו'
 .15המתנ"ס אחראי על תלמידיה אך ורק בשעות הפעילות אליהן נרשמו התלמידים.
 .16ביה"ס למחול :לנרשמות למסלולי הלהקה יש להביא אישור רפואי.
 .17תוספת דמי העשרה שנתי .₪ 100
 .18אני מאשר/ת כי בני  /בתי יצולם במהלך החוגים והפעילות ומסכים/ה שהמתנ"ס ישתמש בתמונות
הנחות :
 .1עבור כל חוג נוסף במתנ"ס לכל בית אב תינתן  10%הנחה לחוג הזול מבניהם.
הנחה זו אינה כוללת את המסלולים המקצועיים בבי"ס למחול (מ 3-פעמים ומעלה) וחוג מוזיקה.
 .2לקבלת הנחות מעבר למוגדר בסעיף  ,1-2ניתן לפנות לוועדת הנחות של המתנ"ס ע"י מילוי טופס בקשה ,שניתן לקבל
במזכירות.
 .3ההנחה תתקבל רק לאחר אישור ועדת ההנחות שתתכנס עד סוף אוקטובר  .2019לא ידונו בבקשות אשר יוגשו ללא כל
המסמכים הנדרשים.

ביטול השתתפות:
בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות המתנ"ס .ניתן לשלוח הודעת ביטול
באמצעות המייל .בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת טופס אישור ביטול חוג מהמתנ"ס .משתתף אשר לא יהי
בידיו טופס ביטול חוג מאושר ע"י המתנ"ס ייחשב כמי שהמשיך להשתתף בחוג ,וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא.
לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך.
.1
.2
.3
.4
.5

ניתן לדחות שיעורים פרטניים עד  24שעות לפני מועד השיעור ,וזאת עקב סיבות רפואיות ובצירוף אישור מחלה מרופא.
בכל מקרה אחר יגבה תשלום מלא.
ניתן לבטל עד סוף חודש קלנדרי  -הביטול ייכנס לתוקף חודש לאחר מכן.
מועד אחרון להגשת בקשה לביטול חוג יהיה ה 1-לחודש מרץ  .2020לאחר התאריך הנ"ל יחויב המשתתף
עד סוף שנת הפעילות .ניתן יהיה לעבור לחוג אחר בתיאום עם המזכירות.
העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש  ,במילוי טופס העברה.
אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית .

ההרשמה לחוגים (כולל הרשמה טלפונית) מהווה הסכמה לתנאי התקנון הרשום לעיל.
המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים בתוכניות החוגים המפורסמות בחוברת זו.
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הסכם צהרוני גנים לשנת הלימודים תש"פ ()2019-2020
הואיל והמרכז עתיד להפעיל ,בשנת הלימודים תש"פ את הצהרונים באחריות רשת מתנ"סי מרכז-צפון נתניה וזאת בכפוף להוראות ולנהלים המחייבים
של עיריית נתניה ושל החברה למתנ"סים .ובהתאם להסכמות שהושגו בין המרכז לבין עיריית נתניה.
והואיל וההורים מעוניינים לשלוח את הילד לצהרוני הרשת ולהתקשר לשם כך עם המרכז בהסכם:
והואיל והפעלתו של הצהרון כאמור מותנית במס` מינימום של נרשמים עפ"י שיקולי הנהלת המרכז ,כאמור בהסכם זה.
לפיכך ,הוסכם ,הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 .1מיקום ומועדי פעילות:
המרכז יפעיל את הצהרונים בגני החובה החל מהיום הראשון ללימודים ועד ליום .30.06.2020
ככלל ,יופעל הצהרון על ידי צוות קבוע ומוסמך של המרכז ,אולם אין בכך כדי למנוע מן המרכז להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום ,אם יהיה
צורך בכך.
בימים הראשונים יפעלו הצהרונים בגני הטרום רשות לגילאי  3במתכונת "יום-פתוח".
ביום הראשון לצהרון משעת סיום הגן (  )10:00עד השעה .13:00
ביום השני לצהרון משעת סיום הגן (  )11:00עד השעה .14:00
ביום השלישי במתכונת מלאה .
בגנים דו גילאים לגילאי  3-4וגילאי  4-5יפעלו הצהרונים במתכונת מלאה כבר מהיום הראשון .השתלבות הילדים תחל ביום ראשון ה 1.9-עד השעה
)14:00

 .2שעות פעילות הצהרון תהיינה בין  14:00- 17:00בגני הילדים.
האמור בסעיפים קטנים (א) ו(-ב) לעיל לא יחול בערבי חג ,ימי מועד ,מועדים מיוחדים וימי מסיבות בגנים .סדר הפעילות לגבי ימים אלה יימסר מראש
במהלך השנה על ידי המרכז.
כ 3-פעמים במהלך השנה תסתיים הפעילות בגן הבוקר מוקדם ,עקב התארגנות גננות הבוקר למסיבה .בימים אלו יפעל הצהרון מהשעה  14:00בלבד
בגן הצמוד לצהרון .במקרה ו 2-הגנים חוגגים בו זמנית ,או שלא נמצא גן בצמוד ,לא יופעל הצהרון כלל ולא יינתן החזר כספי בגין זה.
המרכז יהיה רשאי לשנות את מיקום הצהרון בטווח סביר בהודעה של שבועיים מראש ,בשל נסיבות חריגות או בשל אילוצי השטח.
מובהר בזאת כי לא יופעל צהרון עבור קבוצה של פחות מ 20-ילדים .במקרה בו הוחלט שלא לפתוח צהרון ,יודיע על כך המרכז להורים אשר רשמו את
ילדיהם.
במקרים מיוחדים בהם יפתח המרכז צהרון המונה פחות מ 20-ילדים רשאי המרכז לשקול את המשך הפעלת הצהרון בתנאים מסוימים ,המרכז שומר
לזכותו אפשרות לסגירת הצהרון עקב מיעוט משתתפים בהתראה של חודש מראש.
בחופשות סוכות ,חנוכה ,פסח ובמועדים נוספים ע"פ לוח החופשות ,שיפורסם בהמשך ע"י המרכז ,יפעל הצהרון במתכונת קייטנה בין השעות 07:30-
 16:30למעט ימי ו` וערבי חג וכל זאת ללא תוספת תשלום.

 .3איסוף בתום יום פעילות:
ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון ,לא יאוחר מהשעה  17:00ומתחייבים לדייק .בגין כל רבע שעה של איחור באיסוף הילד ,יחויבו ההורים
בתשלום של  .₪ 50ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יהוו עילה להוצאת הילד מן הצהרון.
האיסוף ייעשה על ידי אחד ההורים בלבד .בכ ל מקרה בו ההורים מעוניינים ,כי אדם אחר יאסוף את ילדם ,עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו
אדם ,בכתב ,בנספח להסכם זה .לא יותר איסוף של הילד על ידי כל אדם אחר ,שלא הורשה על ידי ההורים ,כאמור.
איסוף ילד להורים פרודים ו/או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר הסדרי ראייה ,אותה יש למסור למרכז מראש וכנגד חתימת
שני ההורים על גבי הטופס.
פעילות במקרה של שביתה ,אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת המרכז :מרכז יהיה רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות
מאירועים שאינם בשליטת המרכז ,כגון  :מלחמה ,פגעי מזג אויר וכד` .במקרים אלו,
לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון .החלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות משרד החינוך
בעניין הפעלה של מסגרות חינוך פורמאליות של גני ילדים.
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במקרה של שביתה מלאה במערכת החינוך ,יפעל הצהרון כרגיל .בנוסף לאמור לעיל ,יקיים צוות הצהרון החל מהיום השלישי לשביתה פעילות גם
בשעות הבוקר .דהיינו החל מהשעה 07:30ועד לשעה  . 14:00בגין פעילות זו ייגבה תשלום בסך  ₪ 60ליום עבור פעילות הבוקר במסגרת
הצהרון .פתיחת המסגרת הנ"ל הינה בכפוף לאישור מינהל חינוך בעיריית נתניה והחברה למתנ"סים.
מובהר כי פעילותו של הצהרון מותנית בכך שעיריית נתניה תעמיד לרשותו את השטח הדרוש לשם כך .המרכז לא יהיה אחראי כלפי ההורים בגין
הפסקה ו/או שיבוש של הפעילות הנובעים מבעיות תחזוקה או תברואה.

 .4הצהרת בריאות
ההורים מצהירים בזה כי הבריאות של הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו
מלהשתתף בפעילות הצהרון.
ההורים ימסרו לצוות המרכז ,מראש ,מידע מלא על בריאות הילד ,לרבות ציון רגישויות ,מגבלות ,בעיות ,מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן
סובל הילד ,בצירוף אישור רפואי .מסירת מידע מדויק ,כאמור ,מהווה תנאי לקבלת הילד לצהרון.
במידה ולילד מגבלה רפואית ,על ההורה חלה האחריות למלא כתב הצהרה והתחייבות לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות בצהרון .ללא טופס זה לא יוכל
הילד להתקבל לצהרון.
בכפוף לנוהל התמ"ת :ההורים מתחייבים על פי נוהל שילוב ילדים אלרגנים בצהרון  -שבמידה והילד זכאי לסיוע צמוד ,חלה חובה על
ההורה לדאוג ולממן סיוע מעין זה גם לשעות הפעלת הצהרון  -ללא סיוע זה ,הילד לא יוכל להתקבל לצהרון.
ההורים מתחייבים לא לשלוח לצהרון את הילד ,אם הוא חש ברע או סובל מחום ,דלקת עיניים ,מחלות מעיים ו/או כל מחלה אחרת .במקרה של מחלה,
כאמור ,תהא חזרתו של הילד לפעילות בצהרון מותנית בקבלת אישור רפואי רשמי מהרופא המטפל ,לפיו הילד כשיר לחזור לפעילות בצהרון ורשאי
להיות בחברת ילדים .האחריות לשליחת הילד לצהרון ,בניגוד לאמור לעיל ,תחול במלואה על ההורים ועליהם בלבד.
ההורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד ,אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או אינו חש בטוב.
ההורים ימסרו למרכז ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את המרכז על כל שינוי
בפרטים אלה.
ההורים מצהירים כי ברור להם ,שעל פי הנחיות משרד הבריאות ,חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן .הוצאות שיידרש המרכז להוציא
עקב צורך בטיפול ישולמו במלואן על ידי ההורים.

 .5העברת מידע בין צוות הגן לצוות הצהרון :
ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום חבלה וכיוב`) .כמו כן,
על צוות הבוקר לדווח לצוות הצהרון על היעדרות ילד מהגן.
מוסכם בזאת על העברת מידע בי ן צוות הבוקר לצוות הצהרון ,אודות התנהגותו והתנהלותו של הילד במהלך היום.
האמור בסעיף ב` יחול גם על ילד הלומד בגן חינוך מיוחד ומשולב במסגרת הצהרונים הרגילה.

 .6תזונה
הצהרונים שלנו מלווים ע"י דיאטנית קלינית ,אשר מנחה ומלווה את חברת הקייטרינג ואת הצוותים ,על מנת לבנות תפריט בריא ,איכותי ומאוזן בהתאם
להנחיות משרד הבריאות "לאכול ולגדול " לאכילה בריאה במוסדות החינוך .ארוחת בוקר תסופק במסגרת קייטנות הקיץ ולא בקייטנות החגים.

 .7ביטוח הילדים:
המרכז יישא באחריות כלפי ההורים בכל התחומים ויבטח את הילדים בביטוח צד ג` .בנוסף ,עיריית נתניה מבטחת באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ
ב"פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים" -תשע"ז את כלל תלמידי מוסדות החינוך העירוניים אשר בפיקוח משרד החינוך.

 .8מחירים ותשלומים:
מחירי השתתפות בצהרון יהיו כדלקמן  :התשלום יבוצע ב 10-תשלומים ל 10-חודשים.
מסלול ארוך( :כולל קייטנות חגים וחודש יולי מלא  ,07:30-16:30באותו מחיר של  ₪ 1,060בלבד)
השתתפות במסגרת מלאה של חמישה ימים:
מחיר לצהרוני גנים:
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 - ₪ 1060לילדי גן הנרשמים עד התאריך ( 29.5.2019חסכון של .)₪ 500
 - ₪1110לנרשמים לאחר ה29.5.2019-
התשלום יבוצע ב 11-תשלומים ל 11-חודשים.
·התשלומים יבוצעו במעמד הרישום באמצעות:
כרטיס אשראי  /הוראת קבע בלבד ,עפ"י הסדר תשלומים שייחתם בין הצדדים עד חתימה על הסכם זה.
התשלום הראשון ייגבה בחודש ספטמבר והתשלום האחרון ייגבה בחודש יולי.
מסלול קצר( :כולל קייטנות חגים בלבד)
השתתפות במסגרת מלאה של חמישה ימים:
מחיר לצהרוני גנים :
בסך  - ₪ 940 :לילדי גן הנרשמים עד התאריך ( 29.5.19חסכון של .)₪ 500
 - ₪ 990לנרשמים לאחר ה29.5.19-

התשלומים יבוצעו במעמד הרישום באמצעות:
כרטיס אשראי  /הוראת קבע בלבד ,עפ"י הסדר תשלומים שייחתם בין הצדדים עד חתימה על הסכם זה.
שכר הצהרון ייפרע גם בגין ימים בהם נעדר הילד מהצהרון בשל חופשה ו/או מחלה ו/או כל סיבה אחרת.
מובהר ,למען הסר ספק ,כי אי עמידה בתשלום כלשהו ,תגרור הפסקה מיידית של השתתפות הילד בצהרון ,וזאת מבלי לגרוע מכל צעד אחר אשר יעמוד
למרכז ,במקרה כאמור.
תינתן הנחה עבור ילד שני בסך ,10%אולם במידה ויזכו לסבסוד ממשרד הכלכלה ,תבוטל ההנחה /לאחר קבלת הכרה ממשרד הכלכלה (אין כפל
הנחות).
על ההורים חלה האחריות למלא ולשלוח את טפסי משרד הכלכלה .במידה וההורים לא מעוניינים בקבלת הסבסוד ,חייבים ההורים לחתום ויתור
בנספח  6ולשלוח את הטופס למשרד הכלכלה.
הורה שקיבל הנחה מהמתנ"ס מחויב למלא את טפסי משרד כלכלה לקבלת סבסוד .במידה ואושר לו סבסוד ,תנוכה הנחת המתנ"ס.

 .9הוצאת ילד במהלך פעילות הצהרון:
· במידה והילד יראה קושי התנהגותי או אי ציות להוראות צוות הצהרון ,לרבות תסמינים בריאותיים ,הצוות יהיה רשאי לייצור קשר עם ההורים ולבקש
לאוספו לפני סיום יום הלימודים .ההורים מתחייבים להגיע  ,או לשלוח מי מטעמם בתוך שעה מרגע קבלת ההודעה.
·המרכז יהיה רשאי להשעות ילד/ה עד  3ימים בגין התנהגות לא הולמת או אי ציות לנהלים בצהרון וזאת ללא התראה מראש .

 .10הפסקת השתתפות על ידי המרכז:
המרכז יהא רשאי להחליט ,על פי שיקול דעתה של גננת הצהרון ,רכזת הצהרונים ומנהל המתנ"ס ,כי הילד אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון.
וזאת בשל סי בה התנהגותית ,משמעתית ,בריאותית או כל סיבה אחרת שתיראה למרכז ,לרבות כל ילד שלא יהיה גמול לחלוטין ולא יעשה את צרכיו
באופן עצמאי לחלוטין.
המרכז יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של הילד בצהרון וזאת לאחר מתן התראה של  14יום מראש .במקרה כזה  ,תופסק גביית תשלומים
מההורים בגין השתתפות בצהרון ,החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.
במקרה שהילד מסכן את עצמו או/ו את הילדים או צוות הצהרון ,רשאי המרכז להוציאו במתן התראה של שבוע בלבד.

 .11ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים:
הודעה בדבר כוונה להפסיק השתתפות ילדם בצהרון תינתן על ידי ההורים למרכז בכתב חודש ימים מראש – במקרה של החלטה כאמור יחויבו ההורים
בתשלום עבור חודש מלא.
ביטולים לפני פתיחת שנה"ל יתקבלו עד לתאריך  11.8.2019לאחר תאריך זה יחויבו ההורים בתשלום חודש ספטמבר.
במקרה של הפסקת השתתפות הילד בצהרון מיוזמת ההורים ,לאחר  30/04/2020יחויבו ההורים עד לסוף שנת הפעילות.
אין החזרים כספיים עקב היעדרות הילד/ה ממסגרת הצהרון ,להוציא מקרים חריגים של הודעה מראש על מחלה ממושכת של חודש לפחות
והצגת אישורים רפואיים.
במידה ושנת הפעילות תיפתח באוגוסט ,ייגבה תשלום נוסף בגין ימים אלו.
ידוע להורים ,כי אם יגישו ערעור לשיבוץ מחדש של גן הבוקר ,לא מובטח להם מקום בצהרון  .הרישום
לצהרון יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.
מובהר בזה כי פעילות הצהרון כפופה להנחיות שתתקבלנה ,מעת לעת ,מעיריית נתניה ו/או מהחברה למתנ"סים ו/או מכל גורם מוסמך אחר.
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הסכם צהרוני בתי ספר לשנת הלימודים תש"פ ()2019-2020
 .1מיקום ומועדי פעילות:
א .המתנ"ס יפעיל את הצהרונים החל  1/9/19ועד  30/6/20ככלל ,יופעל הצהרון על ידי צוות קבוע ומוסמך של המתנ"ס ,אולם אין בכך בכדי למנוע מן
המתנ"ס להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום ,אם יהיה צורך בכך.
ב .שעות פעילות הצהרון תהיינה בין ( ,16:00 - 13:30או שעת סיום הלימודים במידה והיא לא  )13:30ההורים מתבקשים להגיע לצהרון עד .16:00
ג .האמור בסעיפים (א) ו( -ב) לעיל לא יחול בערבי חג ,ימי מועד ,מועדים מיוחדים וימי מסיבות .סדר הפעילות לגבי ימים אלה יימסר במהלך השנה על
ידי המתנ"ס.
ד .מובהר בזאת כי לא יופעל צהרון עבור קבוצה של פחות מ 28-ילדים .במקרה בו הוחלט שלא לפתוח צהרון ,יודיע על כך המתנ"ס להורים אשר רשמו
את ילדיהם.
ה .במקרים מיוחדים בהם יפתח המתנ"ס צהרון המונה פחות מ 28-ילדים רשאי המתנ"ס לשקול את המשך הפעלת הצהרון בתנאים מסוימים ,המתנ"ס
שומר לזכותו אפשרות לסגירת הצהרון עקב מיעוט משתתפים בהתראה של חודש מראש.
ו .הצהרון יפעל בימי הלימודים ,כמו כן הצהרון יופעל בשני חגים ,חנוכה ופסח ,משעה  .08:00-13:00זאת בהתאם לזכאות של "ניצנים" משרד החינוך
לקייטנות החגים .במידה ויחל שינוי ,ההורים יעודכנו .תוספת תשלום עבור קייטנת חנוכה  .₪ 100תוספת תשלום עבור קייטנת פסח  .₪ 100במידה
והילד מצטרף במהלך השנה ,יש לוודא שתשלום עבור קייטנת חנוכה/פסח הינם  ₪ 100לכל קייטנה ,ועל כך יתכן שייגבה השלמת תשלום עבור קייטנות
אלו.
ז .צהרונים בתוספת תשלום של  ₪ 100לחודש יפעלו עד השעה .17:00
ח .הנהלת ביה"ס מאשרת לאיזה מסלול ביה"ס מצטרף – תוספת שעה ,ו/או תשלום עבור קייטנת החגים באופן שוטף.

 .2איסוף בתום יום פעילות:
א .ההורים מתחייבים לאסוף את הילד מהצהרון ,לא יאוחר מהשעה  16:00ומתח ייבים לדייק .בגין כל רבע שעה של איחור באיסוף הילד ,יחויבו ההורים
בתשלום של .₪ 50
ב .הורים בצהרון המסתיים בשעה  , 17:00מתחייבים לאסוף את הילד לא יאוחר משעה זו .בגין כל רבע שעה של איחור באיסוף הילד ,יחויבו ההורים
בתשלום של .₪ 50
ג .ידוע להורים כי איחורים חו זרים ונשנים יהוו עילה לפניה להנהלת ביה"ס ,ו/או גורמים חיצוניים ,ולהוצאת הילד מן הצהרון.
ד .האיסוף ייעשה על ידי אחד ההורים בלבד .בכל מקרה בו ההורים מעוניינים ,כי אדם אחר יאסוף את ילדם ,עליהם לציין מראש את פרטיו של אותו
אדם ,בכתב ,בנספח להסכם זה .לא יותר איסוף של הילד על ידי כל אדם אחר ,שלא הורשה על ידי ההורים ,כאמור.
ה .איסוף ילד להורים פרודים ו/או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר הסדרי ראייה ,אותה יש למסור
למתנ"ס מראש וכנגד חתימת שני ההורים על גבי הטופס.
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 .3פעילות במקרה של שביתה ,אירועים מיוחדים או נסיבות שאינן בשליטת המתנ"ס:
א .המתנ"ס יהיה רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המתנ"ס ,כגון  :מלחמה ,פגעי מזג אויר וכד' .במקרים
אלו ,לא יוחזרו תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון .החלטות באשר להפעלת הצהרון יהיו בהתאם למדיניות משרד
החינוך בעניין הפעלה של מסגרות חינוך פורמאליות של בתי הספר .ב .מובהר כי פעילותו של הצהרון מותנית בכך שעיריית נתניה תעמיד לרשותו את
השטח הדרוש לשם כך .המתנ"ס לא יהיה אחראי כלפי ההורים בגין הפסקה ו/או שיבוש של הפעילות הנובעים מבעיות תחזוקה או תברואה.

 .4הצהרת בריאות:
א .ההורים מצהירים בזה כי הבריאות של הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו בצהרון ו/או להגבילו
מלהשתתף בפעילות הצהרון.
ב .ההורים ימסרו לצוות המתנ"ס ,מראש ,מידע מלא על בריאות היל ד ,לרבות ציון רגישויות ,מגבלות ,בעיות ,מחלות כרוניות או הפרעות אחרות מהן
סובל הילד ,בצירוף אישור רפואי .מסירת מידע מדויק ,כאמור ,מהווה תנאי לקבלת הילד לצהרון.
ג .ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מוגבלות רפואית בצהרון( .נספח בנפרד)
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ד .ההו רים מתחייבים לא לשלוח לצהרון את הילד ,אם הוא חש ברע או סובל מחום ,דלקת עיניים ,מחלות מעיים ו/או כל מחלה אחרת .במקרה של
מחלה ,כאמור ,תהא חזרתו של הילד לפעילות בצהרון מותנית בקבלת אישור רפואי רשמי מהרופא המטפל ,לפיו הילד כשיר לחזור לפעילות בצהרון
ורשאי להיות בחברת ילדים .האחריות לשליחת הילד לצהרון ,בניגוד לאמור לעיל ,תחול במלואה על ההורים ועליהם בלבד.
ה .ההורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד ,אם התברר במהלך יום הפעילות כי הוא סובל ממחלה או אינו חש
בטוב .ההורים ימסרו למתנ"ס ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את המתנ"ס על
כל שינוי בפרטים אלה.
ו .ההורים מצהירים כי ברור להם ,שעל פי הנחיות משרד הבריאות ,חל איסור על צוות הצהרון לתת לילד תרופות כלשהן .הוצאות שיידרש המרכז
להוציא עקב צורך בטיפול ישולמו במלואן על ידי ההורים.
ז .ידוע לנו כי על פי נוהל שילוב ילדים אלרגנים בצהרון – במידה והילד זכאי לסיוע צמוד בשעות הבוקר ,חלה חובה עלינו ההורים לדאוג לסיוע מעין זה
גם לשעות הפעלת הצהרון – ללא סיוע זה הילד לא יוכל להתקבל לצהרון.
ח .במידה וליל ד מגבלה רפואית ,רגישויות או כל מגבלה אחרת ,על ההורה חלה האחריות למלא כתב הצהרה והתחייבות לקליטת ילד עם מגבלות
רפואיות בצהרון ,ללא טופס זה לא יוכל הילד להתקבל לצהרון.

 .5העברת מידע בין צוות בי"ס לצוות הצהרון :
א .ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרו ן על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד הצהרון (חום ,חבלה וכיוב') .כמו
כן ,על צוות הבוקר לדווח לצוות הצהרון על היעדרות ילד מביה"ס.
ב .מוסכם בזאת על העברת מידע בין צוות הבוקר לצוות הצהרון ,אודות התנהגותו והתנהלותו של הילד במהלך היום.
ג .האמ ור בסעיף ב' יחול גם על ילדים הלומדים במסגרות חינוך מיוחד ומשולבים במסגרות הצהרונים הרגילה.

 .6ביטוח הילדים:
המתנ"ס יישא באחריות כלפי ההורים בכל התחומים ויבטח את הילדים בביטוח צד ג' .בנוסף עיריית נתניה מבטחת באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ
ב"פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים" -תשע"ז את כלל תלמידי מוסדות החינוך העירוניים אשר בפיקוח משרד החינוך.

 .7תזונה :
הצהרונים שלנו עוברים תהליכי שינוי ושיפור תזונתי ,תהליכים אלו מתבצעים על מנת ליצור תפריט בריא ,איכותי ומאוזן יותר מבחינת הרכב המזון,
אבות המזון ותכולת הוו יטמינים והמינרלים .אנו מחויבים לתת לילדים מזון ותזונה אשר תזין את גוף הילדים ותספק להם את מירב האמצעים לגדילתם
והתפתחותם בצורה מיטבית וכזו אשר תמנע מחלות בזמן ובעתיד הקרוב והרחוק .
תהליך זה מלווה ומוגבה ע"י הדיאטנית הקלינית ,אשר מנחה ומלווה את הצוותים וההורים .התהליך תואם את הנחיות משרד הבריאות " לאכול ולגדול "
לאכילה בריאה במוסדות החינוך .צמצמנו את מספר המנות החלבוניות הבשריות המתועשות והמעובדות למינימום הרצוי תוך שימוש בבשר ועוף טריים,
בנוסף הגדלנו את כמות הירקות הטרים והמבושלים וכמו כן את הפירות ,צמצמנו את כמות הממרחים המתוקים ואת דברי המתיקה וכן שילבנו פחמימות
מלאות העשירות הסיבים תזונתיים בתפריט.

 .8מחירים ותשלומים  -:מחירי השתתפות בצהרון יהיו כדלקמן :
תשלום חודשי :
השתתפות במסגרת מלאה של חמישה ימים ₪ 350 :בחודש (תלמידי כיתות א-ב)
תוספת עד השעה  ₪ 100 , 17:00בחודש.
קייטנת חנוכה ופסח :תוספת  ₪ 20בחודש (תלמידי כיתות א-ג')
התשלומים יבוצעו במעמד הרישום באמצעות  -:כרטיס אשראי  /הוראת קבע בלבד ,עפ"י הסדר תשלומים שייחתם בין הצדדים עד חתימה על הסכם
זה.
התשלום הראשון ייגבה בחודש ספטמבר והתשלום האחרון ייגבה בחודש יוני.
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רשת מתנ"סי מרכז צפון נתניה
 .9תשלום הצהרון:
שכר הצהרון ייפרע גם בגין ימים בהם נעדר הילד מהצהרון בשל חופשה ו/או מחלה ו/או כל סיבה אחרת .מובהר ,למען הסר ספק ,כי אי עמידה בתשלום
כלשהו ,תגרור הפסקה מידית של השתתפות הילד בצהרו ן ,וזאת מבלי לגרוע מכל צעד אחר אשר יעמוד למרכז ,במקרה כאמור.

.10

הוצאת ילד במהלך פעילות הצהרון:

א .במידה והילד יראה קושי התנהגותי או אי ציות להוראות צוות הצהרון ,לרבות תסמינים בריאותיים ,הצוות יהיה רשאי ליצור קשר עם ההורים ולבקש
לאוספו לפני סיום יום הלימודים .ההורים מתחייבים להגיע ,או לשלוח מי מטעמם בתוך שעה מרגע קבלת ההודעה.
ב .המתנ"ס יהיה רשאי להשעות ילד/ה עד  3ימים בגין התנהגות לא הולמת או אי ציות לנהלים בצהרון וזאת ללא התראה מראש .
ג .הורים שיש לילדיהם סייעת אישית בבוקר -עליהם לדאוג לסייעת אישית גם בצהרון.

.11

הפסקת השתתפות על ידי המרכז:

א .המתנ"ס יהא רשאי להחליט ,על פי שיקול דעתה של גננת הצהרון ,רכזת הצהרונים  ,מנהלת תחום גיל רך ומשפחה ו/או מנהל/ת המתנ"ס ,כי הילד
אינו מתאים להשתתף במסגרת הצהרון .וזאת בשל סיבה התנהגותית ,משמעתית ,בריאותית או כל סיבה אחרת שתיראה למתנ"ס ,לרבות כל ילד שלא
יהיה גמול לחלוטין ולא יעשה את צרכיו באופן עצמאי לחלוטין.
ב .המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של הילד בצהרון וזאת לאחר מתן התראה של  14יום מראש .במקרה כזה ,תופסק גביית תשלומים
מההורים בגין השתתפות בצהרון ,החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.
ג .במקרה שהילד מסכן את עצמו ואו/ו את הילדים או שאר הצוות בצהרון רשאי המתנ"ס להוציאו לאלתר ללא הודעה מוקדמת.

.12

ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים:

א .הודעה בדבר כוונה להפסיק השתתפות ילדם בצהרון תינתן על ידי ההורים למתנ"ס בכתב חודש ימים מראש – במקרה של החלטה כאמור יחויבו
ההורים בתשלום עבור חודש מלא.
ב .ביטולים לפני פתיחת שנה"ל יתקבלו עד לתאריך ה ,29.8.2019 -לאחר תאריך זה יחויבו ההורים בתשלום חודש ספטמבר.
ג .במקרה של הפסקת השתתפות הילד בצהרון מיוזמת ההורים ,לאחר  30.4.2020יחויבו ההורים עד לסוף שנת הפעילות.
ד אין החזרים כספיים עקב היעדרות הילד/ה ממסגרת הצהרון ,להוציא מקרים חריגים של הודעה מראש על מחלה ממושכת של חודש לפחות והצגת
אישורים רפואיים.
מובהר בזה כי פעילות הצהרון כפופה להנחיות שתתקבלנה ,מעת לעת ,מעיריית נתניה ו/או מהחברה למתנ"סים ו/או משרד החינוך ו /או מכל גורם
מוסמך אחר.
ולראיה באו הצדדים על החתום,
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