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 תשפ"אלשנת הלימודים בתי ספר צהרונים ורישום הסכם 

 

 

 )להלן "המתנ"ס"(  רשת מתנסים מרכז צפון נתניהבין: 

 מצד אחד

 לבין : הורה: _______________________ת.ז.__________________

 הורה: _______________________ת.ז.__________________         

 מרחוב ____________________________________________        

 טלפון אמא: __________________ טלפון אבא:______________        

 )להלן "ההורים"( 

  -מצד שני

את צהרון בית הספר "_________" והואיל וההורים מעוניינים  תשפ"אהואיל והמתנ"ס עתיד להפעיל, בשנת הלימודים 

לשלוח את הילד לצהרוני המתנ"ס, ולהתקשר לשם כך עם המרכז בהסכם: והואיל והפעלתו של הצהרון כאמור מותנית 

 במס' מינימום של נרשמים עפ"י שיקולי הנהלת המתנ"ס, כאמור בהסכם זה. 

 ים כדלקמן:לפיכך, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדד

 

 

 __________________      ת.ז : ______________ שם הילד/ה:

 כיתה __________  בי"ס ____________ –שם הצהרון המבוקש 

 תשלום חודשי עבור צהרון: _________.

 

 

 :מיקום ומועדי פעילות. 1

ככלל, יופעל הצהרון על ידי צוות קבוע ומוסמך של  30/6/21ועד   1/9/20א. המתנ"ס יפעיל את הצהרונים  החל 

 המתנ"ס, אולם אין בכך בכדי למנוע  מן המתנ"ס להפעיל את הצהרון באמצעות ממלאי מקום, אם יהיה צורך בכך.

, 17:00.   במידה והוחלט לסיים את הצהרון בשעה 16:00שעת סיום הלימודים ועד  ב. שעות פעילות הצהרון תהיינה בין

  תשלום, ההורים יעודכנו.  בתוספת

)ב( לעיל לא יחול בערבי חג, ימי מועד, מועדים מיוחדים וימי מסיבות. סדר הפעילות לגבי ימים -ג. האמור בסעיפים )א( ו

 .החינוךצהרון לא יתקיים בחופשות משרד   אלה יימסר במהלך השנה על ידי המתנ"ס.  

 .20 –ד. מינימום ילדים בצהרון 

ומהווה מקדמה עבור הצהרון.  המחיר הסופי יקבע בהתאם להנחיות משרד ₪  500 ספטמבר הינו התשלום לחודש ה

   החינוך, ובקיומו של "צהרוני ניצנים".

 

 :.איסוף בתום יום פעילות2

ומתחייבים לדייק.  )בהתאם לצהרון(  16:00/17:00מהשעה את הילד מהצהרון, לא יאוחר א. ההורים מתחייבים לאסוף 

 ₪.  50בגין כל רבע שעה של איחור באיסוף הילד, יחויבו ההורים בתשלום של 
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להוצאת הילד מן לפניה להנהלת ביה"ס, ו/או גורמים חיצוניים, ו. ידוע להורים כי איחורים חוזרים ונשנים יהוו עילה ב

 הצהרון. 

ההורים מעוניינים, כי אדם אחר יאסוף את ילדם, עליהם לציין . האיסוף ייעשה על ידי אחד ההורים בלבד. בכל מקרה בו ג

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.  

 י ראייה, אותה יש למסור . איסוף ילד להורים פרודים ו/או גרושים ייעשה בהתאם להחלטת בית משפט בדבר הסדרד

 למתנ"ס מראש וכנגד חתימת שני ההורים על גבי הטופס.

 

  ם או נסיבות שאינן בשליטת המתנ"ס.פעילות במקרה של שביתה, אירועים מיוחדי3

"ס, כגון : א. המתנ"ס יהיה רשאי שלא להפעיל את הצהרון בשל נסיבות הנובעות מאירועים שאינם בשליטת המתנ

ו/או הנחיות רגולטוריות הנוגעות לבריאות הציבור ולהחלטות משרד החינוך. כגון קורונה , מגיפה מזג אוירמלחמה, פגעי 

במקרים אלו,  לא יוחזרו  תשלומים אשר שילמו ההורים בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון. החלטות באשר להפעלת 

 .   בתי הספרחינוך פורמאליות של  הצהרון יהיו בהתאם למדיניות משרד החינוך בעניין הפעלה של מסגרות

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.

 

 :.הצהרת בריאות4

בזה כי הבריאות של הילד תקינה ואין שום מניעה או מגבלה רפואית העשויים למנוע את השתתפותו  א .ההורים מצהירים

 בצהרון ו/או להגבילו מלהשתתף בפעילות הצהרון. 

ב. ההורים ימסרו לצוות המתנ"ס, מראש, מידע מלא על בריאות הילד, לרבות ציון רגישויות, מגבלות, בעיות, מחלות 

ות מהן סובל הילד, בצירוף אישור רפואי. מסירת מידע מדויק, כאמור, מהווה תנאי לקבלת הילד כרוניות או הפרעות אחר

 לצהרון.

 ג. ההורים מתחייבים לחתום על כתב התחייבות לקליטת ילד עם מוגבלות רפואית בצהרון. )נספח בנפרד(

דלקת עיניים, מחלות מעיים ו/או ד. ההורים מתחייבים לא לשלוח לצהרון את הילד, אם הוא חש ברע או סובל מחום, 

. במקרה של מחלה, כאמור, תהא חזרתו של הילד לפעילות , כאבי גרון או שיעולד38תסמיני קורונה כגון חום מעל 

בצהרון מותנית בקבלת אישור רפואי רשמי מהרופא המטפל, לפיו הילד כשיר לחזור לפעילות בצהרון ורשאי להיות 

  הילד לצהרון, בניגוד לאמור לעיל, תחול במלואה על ההורים ועליהם בלבד.  בחברת ילדים. האחריות לשליחת

ה. ההורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד, אם התברר במהלך יום הפעילות כי 

טלפון שבאמצעותם הוא סובל ממחלה או אינו חש בטוב. ההורים ימסרו למתנ"ס ולצוות הצהרון פרטים מלאים ומספרי 

 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. 

 ידי ההורים.  הוצאות שיידרש המרכז להוציא עקב צורך בטיפול ישולמו במלואן על

במידה והילד זכאי לסיוע צמוד בשעות הבוקר, חלה חובה עלינו  –ז. ידוע לנו כי על פי נוהל שילוב ילדים אלרגנים בצהרון 

 ללא סיוע זה הילד לא יוכל להתקבל לצהרון. –ההורים לדאוג לסיוע מעין זה גם לשעות הפעלת הצהרון 

ו כל מגבלה אחרת, על ההורה חלה האחריות למלא כתב הצהרה ח. במידה ולילד מגבלה רפואית,  רגישויות א

 והתחייבות לקליטת ילד עם מגבלות רפואיות בצהרון, ללא טופס זה לא יוכל הילד להתקבל לצהרון.
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ט. ההורים ישלחו הצהרות בריאות לילד מדי יום )ניתן להשתמש בהצהרת בריאות של ביה"ס(. כמו כן עליהם לאבזר את 

 במסיכות, ציוד אישי, ובקבוק מדי יום.ילדיהם 

 

 העברת מידע בין צוות בי"ס  לצוות הצהרון :. 5

א. ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה מעורב ילד 

 ביה"ס.מרות ילד הצהרון )חום, חבלה וכיוב'(. כמו כן, על צוות הבוקר לדווח לצוות הצהרון על היעד

 ב. מוסכם בזאת על העברת מידע בין צוות הבוקר לצוות הצהרון, אודות התנהגותו והתנהלותו של  הילד במהלך היום.

 ג. האמור בסעיף ב' יחול גם על ילדים הלומדים במסגרות חינוך מיוחד ומשולבים במסגרות הצהרונים הרגילה.

 

 .ביטוח הילדים: 6

פי ההורים בכל התחומים ויבטח את הילדים בביטוח צד ג'. בנוסף עיריית נתניה מבטחת המתנ"ס יישא באחריות כל

תשע"ז את כלל תלמידי מוסדות   -באמצעות כלל חברה לביטוח בע"מ ב"פוליסה לביטוח תאונות אישיות לתלמידים"

 החינוך העירוניים אשר בפיקוח משרד החינוך. 

 

 : .תזונה7

שינוי ושיפור תזונתי, תהליכים אלו מתבצעים על מנת ליצור תפריט בריא, איכותי ומאוזן הצהרונים שלנו עוברים תהליכי 

יותר מבחינת הרכב המזון, אבות המזון ותכולת הוויטמינים והמינרלים. אנו מחויבים לתת לילדים מזון ותזונה אשר תזין 

ית וכזו אשר תמנע מחלות בזמן את גוף הילדים ותספק להם את מירב האמצעים לגדילתם והתפתחותם בצורה מיטב

 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 

שות והמעובדות למינימום הרצוי תוך שימוש בבשר ועוף טריים, בנוסף הגדלנו את כמות הירקות הטרים המתוע

והמבושלים וכמו כן את הפירות, צמצמנו את כמות הממרחים המתוקים ואת דברי המתיקה וכן שילבנו פחמימות מלאות 

 העשירות הסיבים תזונתיים בתפריט.

 

 ות בצהרון יהיו כדלקמן :מחירי השתתפ -.מחירים ותשלומים :8

 )התשלומים בהתאם להנחיות "ניצנים"( תשלום חודשי 

לכיתות ג'.   המחיר ₪  300תוספת  . )מקדמה עבור הצהרון( ₪ 500יהיה  2020תשלום עבור חודש ספטמבר 

להחליט אם הסופי יעודכן בעת קבלת קול קורא ניצנים של משרד החינוך.  זכות ההורים לאחר קבלת המחיר הסופי 

 לבטל השתתפות הילד/ה בצהרון.  באם לא תתקבל הבקשה, אנו רואים זאת כהמשך הילד/ה בצהרון.

 

כרטיס אשראי / הוראת קבע בלבד,  עפ"י הסדר תשלומים שייחתם בין  -התשלומים יבוצעו במעמד הרישום באמצעות :

 הצדדים עד חתימה על הסכם זה. 

 

 :הצהרון תשלום. 9
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רע גם בגין ימים בהם נעדר הילד מהצהרון בשל חופשה ו/או מחלה ו/או כל סיבה אחרת. מובהר, למען שכר הצהרון ייפ

הסר ספק, כי אי עמידה בתשלום כלשהו, תגרור הפסקה מידית של השתתפות הילד בצהרון, וזאת מבלי לגרוע מכל צעד 

 אחר אשר יעמוד למרכז, במקרה כאמור.

 

 הצהרון:.  הוצאת ילד במהלך פעילות 10

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.

ימים בגין התנהגות לא הולמת או אי ציות לנהלים בצהרון וזאת ללא  3ה רשאי להשעות ילד/ה עד ב. המתנ"ס יהי

 התראה מראש .

 עליהם לדאוג לסייעת אישית גם בצהרון. -ג. הורים שיש לילדיהם סייעת אישית בבוקר

 

 .  הפסקת השתתפות על ידי המרכז:11

גננת הצהרון, רכזת הצהרונים , מנהלת תחום גיל רך ומשפחה א. המתנ"ס יהא רשאי להחליט, על פי שיקול דעתה של 

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 

 לוטין.לח

יום מראש.  במקרה  14ב. המתנ"ס יהיה רשאי להפסיק את השתתפותו של הילד בצהרון וזאת לאחר מתן התראה של 

 כזה, תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת ההשתתפות ואילך.

אי המתנ"ס להוציאו לאלתר ללא הודעה ג. במקרה שהילד מסכן את עצמו ואו/ו את הילדים או שאר הצוות בצהרון רש

 מוקדמת.

 

 ביטול הרשמה והפסקת השתתפות ביוזמת ההורים: 12

 –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.  

, לאחר תאריך זה יחויבו ההורים בתשלום חודש 29.8.2020  -לפני פתיחת שנה"ל יתקבלו עד לתאריך הב. ביטולים 

 ספטמבר.

יחויבו ההורים עד לסוף שנת  30.4.2021ג. במקרה של הפסקת השתתפות הילד בצהרון מיוזמת ההורים, לאחר 

 הפעילות. 

להוציא מקרים חריגים של הודעה מראש על מחלה ד  אין החזרים כספיים עקב היעדרות הילד/ה ממסגרת הצהרון, 

 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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 ההורים המרכז

 קראתי את ההסכם ונהלי ההרשמה ואני מאשר/ת תאריך :       

 תאריך :        חתימה:        

 חתימה:        

 חתימה:
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 טופס רישום לצהרוני ניצנים תשפ"א

 

 לידה _________. תאריך__________________      ת.ז : ______________ שם הילד/ה:

 כיתה __________  בי"ס ____________ –שם הצהרון המבוקש 

 תשלום חודשי עבור צהרון: _________.

 לבין : הורה: _______________________ת.ז.__________________

 הורה: _______________________ת.ז.__________________         

 ____________________________מרחוב ________________        

 טלפון אמא: __________________ טלפון אבא:______________        

 
לחודש ספטמבר.  לחודשים העוקבים הנכם תעודכנו לגבי ₪  500השתתפות במסגרת מלאה של חמישה ימים: 

 ובסבסוד שתעניק.המחיר הסופי בהתאם לתוכנית "צהרוני ניצנים" בסבסוד משרד החינוך, באם תתקיים 

 

 1.9.2020-30.6.2021צהרוני ניצנים הינם מה

 אופן התשלום:  
 

o  יתבצע רק במזכירות המתנ"ס  -מזומן 

o :הוראת קבע 
 שם הבנק:________________ מספר הבנק:______________ 

 מספר הסניף:__________ מספר חשבון:_________________

 

o  : כרטיס אשראי 

o  הכרטיס:______________________________________סוג 
 מספר הכרטיס 

                

 
 תוקף :____/ ___  

 שם בעל הכרטיס _________________ ת.ז בעל הכרטיס  ___________ 

 חתימה  ____________ 

 חשבון בנק )במידה ותהיו זכאים להחזרים(:  

 שם בעל החשבון: _________________

 בנק ________, מספר סניף ___________  כתובת סניף __________שם 

 מספר חשבון __________

 
 

  הצהרת בריאות
 

 אל רשת המרכזים הקהילתיים )מתנ"ס( מרכז וצפון נתניה, תחום גיל רך/צהרונים
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 ___________________     ________________      ______________ מאת הורי הילדה: 
 תאריך לידה  מס' ת.ז.            שם הילד/ילדה         

 
 _____________ בי"סצהרון 

 
 אני מצהירה כי )סמן את האפשרות המתאימה(:

 
 

 ומטעמו. בצהרון) ( לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף בפעילויות הנערכות 

o לאה/חלקית בפעילות הנערכת בצהרון ומטעמו, יש לבני/בתי בעיות בריאותית המונעת השתתפות מ

 כדלקמן:

 תיאור המגבלות _____________________________________________________

 כן/לא  -השתתפות בפעילות גופנית 

 כן/לא   -טיולים 

 כן/לא פעילות אחרת: __________

 תיאור המגבלה: ________________________________

o  רפואי המעיד על הבעיה ומתאר את מהותה שניתן על ידי _______________מצורף אישור 
 לתקופה: _________________________________

o :יש לבני/בתי בעיה בריאותית כרונית 
 * רגישות ו/או אלרגיה למזון ולתרופות או לגורם אחר _______

 * ליקוי שמיעה או ראיה.

 קפי עצירת נשימה.* התעלפויות ו/או התכווצויות ו/או הת

 * מצ"ב אישור רפואי המעיד על הבעיה ומתאר את מהותה שניתן על ידי:_________________

 לתקופה __________________  

אני מתחייב/ת להודיע להנהלת אשת המרכזים הקהילתיים מרכז וצפון נתניה על כל שינוי או הגבלה זמניים 

 בתי.או קבועים שיחולו במצב הבריאות של בני/

אני אחראי/ת לדאוג שצוות הצהרון יקבל הנחיה לגבי העזרה הראשונה הנדרשת לבני/בתי בהמקרה חירום 

 בשל מצבו/ה הבריאותי.

o :הננו מאשרים את הסכמתנו לכל הרשום בדפים אלו ולהלן חתימתנו 
o 38על אנו מתחייבים להעביר הצהרת בריאות לילד/ה מדי יום, ובאם הילד/ה לא מרגישים טוב )חום מ 

 מעלות, שיעול, כאבי גרון(, לא לשלוח אותם לצהרון.
 

o אישור מידע וצילום 
 

o  אנו מאשרים/ את הסכמתנו לצילום של הילד/ה ומסכים שרשת המתנסים ישתמש בתמונות לצרכי פרסום
 פנימי בלבד.

o  אנו מאשרים  קבלת מידע במייל ובSMS/ המתנסי"ם.וואטאפ אודות הצהרון ופירסומים שוטפים של רשת 
 
 

 שם מלא: 
 

 אב : ____________ ת.ז :____________  חתימה _____________
 

 אם :_____________ ת.ז : ____________חתימה : ____________  
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