
תקנון רישום לצהרונים
שנת תשפ''א



תקנון רישום צהרון
פעילות הצהרון

•  הצהרון ע”פ תכנית ניצנים )מטעם משרד החינוך( מיועד לילדים בגני הילדים ובכיתות א’ ב’.
•  זמני פעילות: ימים א’- ה’, )בימים בהם מתקיימים לימודי הבוקר( משעת סיום לימודי הבוקר ועד 
לשעה 16:00  ) בבתי הספר אין לאסוף את הילד/ה לפני סיום פעילות הצהרון, בגנים תנתן אפשרות 

לאסוף את הילדים החל מהשעה 15:45(.
•  הפעילות תתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות והתו הסגול

•  ילד שלא הגיע בבוקר לגן/ביה”ס ומגיע ישירות לפעילות הצהרון- מחוייב בהצהרת בריאות.

הרשמה ותשלום

•  תשלום הורים שנתי לילד בגנים: 550 ₪. 
•  הרישום יתאפשר עד התאריך 30.8.20 בשעה 12:00 

•  הוצאות ו/או עמלות בנקים עקב החזרת המחאה מכל סיבה שהיא- יחולו על ההורים.
•  ללא הסדר תשלום הרישום אינו תקף ואינו מאפשר המצאות הילד בצהרון! 

•  הפסקת השתתפות בצהרון יש להודיע בכתב לרכזת, תוך ציון הפרטים הבאים: שם הילד, ת.ז, תאריך 
הפסקת ההשתתפות בצהרון, שם הצהרון וחתימת הורים הפסקת הפעילות תכנס לתוקף רק בסוף החודש 

העוקב. ביטולים לאחר חודש פברואר 2020 לא יזכו בהחזר כספי!

רישום מאוחר:

•  מי שירשם לאחר סגירת הרישום ישלם 50 ש"ח נוספים עבור  עמלת רישום מאוחר.
•  הזנה ברישום מאוחר: מי שנרשם לצהרון באיחור יקבל הזנה רק לאחר 4 ימי עסקים מיום הרישום אך 

לפעילות הצהרון יוכל להכנס באופן מיידי.

הנחיות למשתתפים

•  הסדר רישום מחייב המצאות סדירה של הילד/ה במסגרת הצהרון
•  באחריות ההורים לידע את הנהלת הצהרון על כל שינוי במצב הבריאותי של הילד/ה ועל כל בעיה/ 

מגבלה שתתגלה. 
•  ילד שלא חש בטוב ההורים יתבקשו לקחת אותו מהצהרון במיידי.

•  האחריות על הגעת הילד/ה ואיסופו/ה מן הצהרון מוטלת על ההורים, במקרה של שינוי חובה ליידע 
טלפונית או בכתב את צוות הצהרון ביום השינוי.

•  לא תתאפשר עיכוב של צוות הצהרון ולא נאפשר השארת ילד לבדו גם אם יש הסכמת הורים.
•  הורה שיאחר מעל 15 דקות לאסוף את בנו/בתו ייקנס בקנס של 50 ₪ לכל יום איחור.  

• הרישום ע”י טופס זה אינו מהווה אסמכתא או התחייבות לקבלה,
פתיחת הצהרון מותנית במס’ הנרשמים. 



ימי חופשה וקיצור יום לימודים בתוכנית ניצנים

התאריךהחג

ראש השנה
כ”ט באלול התש”פ עד ב’ בתשרי התשפ”א

חופשת ראש השנה תחול בימים שישי, שבת וראשון 18 לספטמבר ועד 20 לספטמבר.

ערב ראש השנה יחול ביום ו’ 18/09

ערב החג ויום החג, הימים ראשון ושני,יום הכיפורים
ט’-י’ בתשרי התשפ’’א, 27-28.09.20

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום שישי, י”ד בתשרי תשפ’’א, 2 באוקטובר 2020, עד חג הסוכות
יום ראשון, כ”ד בתשרי, 11 באוקטובר 2020.

 מיום שישי, כ”ה בכסלו תשפ’’א,חנוכה
11 בדצמבר 2020,  עד יום שישי, ג’ בטבת התש”פ, 18 בדצמבר 2020.

פורים
 י”ג-ט”ו באדר ב’ תשפ”א

חופשת פורים 2020 תחול בימים חמישי ה-25 לפברואר 2021 ועד ליום שבת ה- 27 
בפברואר 2021

חופשת פסח 2021 מיום שישי ה-19 למרץ 2021 ועד ליום שני ה-5 באפריל פסח
 ,2021

יום 
העצמאות

חופשת יום העצמאות 2021 תחול ביום רביעי ה- 15 באפריל 2021.

יום שישי 30 באפריל 2021.ל”ג בעומר

חג השבועות
ה’-ז’ בסיוון תשפ”א

ראשון-שלישי 16 במאי עד 18במאי 2021.

*ימי צום ויום התחפושות בפורים- יום הלימודים מסתיים ב-12:00 תוכנית ניצנים עד14:00

התאריךהיום

יום שני, ג’ בתשרי התשפ’’א,צום גדליה
21.09 סיום לימודים- 14:00

יום שלישי, י’ בטבת התש”פ,עשרה בטבת
7 בינואר 2020 סיום לימודים- 14:00

אני מאשר/ת את תנאי התקנון:
שם ההורה______________    שם הילד/ה_____________       ת.ז הילד/ה_____________

שם המסגרת________________________       תאריך___________       חתימה___________


