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   חהסכם צהרון לילדי בית הספר תשע"
 

 (או "מרכז מגוונים" )להלן: "מגוונים"  חברת מרכזים קהילתיים ברמת השרון בע"מ )חל"צ(בין: 
 

 מצד אחד           

 

 _____________________ :: ___________________ ת.ז(יםההור )שמות לבין
 

 )יחד ולחוד להלן "ההורה"(  _______________________כתובת: _______
 

 מצד שני           

 ,'ג -צהרונים לילדי כתות א' חבשנת הלימודים תשע" יפעילהואיל ומרכז מגוונים 
 

 , חתשע"הלימודים שנת משך ון ברייקח חלק בצה)להלן: "התלמיד"( הואיל וההורה מבקש כי בנו/בתו ו

 

 סכם והוצהר כדלקמן:הואי לכך ובהתאם לזאת, 
 

 כם זה מהווה חלק בלתי נפרד מההסכם.הסהמבוא ל .1
 

  2018 יביונ 28 עדו 2017 בספטמבר 3ל מתאריך תקופת פעילות הצהרון: הח .2
 

  .13:30ועד השעה משעת סיום לימודי התלמיד בבית הספר , ה'-בימים א'בתקופת הלימודים הצהרון יפעל  .3
 

, למעט ימי שישי וערבי חג, 13:30 -ל 08:00תכונת קייטנה בין השעות הצהרון יפעל במ -בחופשות בית הספר .4

 בכפוף ללוח חופשות שיפורסם בפתיחת שנת הפעילות.
 

את הצהרון להפעיל  יקבלו את האישורים המתאימיםמגוונים ככל שבימי שביתה מלאים של משרד החינוך,  .5

את  ומגוונים יפעיל במקרה כזה, לשביתה. החל מהיום השני , הרי שזה יקרהבחופשות במתכונת זהה להפעלתו

)עבור ילדים שאינם משתתפים שיקבע ע"י וועדת ההיגוי הרשותית הצהרון בימי השביתה תמורת תשלום נוסף 

. התחייבות זו אינה תקפה במקרה של השבתת בית הספר על ידי ההורים. פעילות בצהרון יגבה סכום גבוה יותר(

תתבצע רק אם היא לא תחשב כשבירת שביתה ולאחר אישור מיוחד ינוך בעת שביתה במערכת החהצהרונים 

 . עיריית רמת השרון והגורמים המוסמכים האחריםובכפוף לאישור  מהיועץ המשפטי של החברה למתנ"סים
 

עקב מיעוט  ימת בצהרון,ו קבוצת גיל מסוו/א מגוונים שומרים לעצמם את הזכות לא לפתוח את הפעילות בצהרון .3

  בהתראה של חודש מראש. ,משתתפים
 

בהם הילד משתתף בפעילות הצהרון  , או חלק מהם,שכר הלימוד השנתי יעמוד על סך כולל של מספר החודשים .7

  וועדת ההיגוי הרשותיתהשכר החודשי שיקבע על ידי  לכיתות ג שהינם₪  535ב, -לכיתות א₪  785
 

תשלום יתבצע . מידי חודש ומים חודשיים שווים, ישולם בתשל7שכר הלימוד השנתי, כפי שפורט לעיל בסעיף  .8

 . או באמצעות צ'קים דחויים שפרטיו ימסרו במעמד הרישום ,באמצעות כרטיס אשראי
 

 

 

 

 



 

 

 

תכנית ניצנים הינה תכנית צהרונים שנתית המסובסדת על ידי משרד האוצר, על פי תקנות התכנית  .5

בלבד, כאשר הודעה בכתב על ביטול  2017ביטול הרשמה הינו אפשרי עד סוף חודש אוקטובר 

, 2017לאוקטובר  15עד ל  hadas@migvanim.comצריכה להישלח למזכירות צהרונים במייל 

 בכל מקרה התשלום על חודש אוקטובר ייגבה במלואו.

החל מחודש נובמבר הפסקת הצהרון הינה באישור ועדת הצהרונים הרשותית בלבד, על ההורים לשלוח 

 בקשה בכתב בלבד כולל אישורים וסיבות לבקשה. 

לום לצהרון תוך חודש מהגשתה, התש כל בקשה תידון במסגרת הועדה וההורים יקבלו תשובה לבקשתם

  הדיון בבקשה. יימשך עד לסיום
 

 .או בגין שימוש חלקי משירותי הצהרון בגין היעדרות מכל סיבה שהיא אין החזר .10
 

 אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים. .11
 

 בצהרון לא תתאפשר חלקיות ימים .12
 

היה מעורב הילד )חום,  וקרה חריג שהתרחש בבית הספר ושבעל ההורים ליידע את צוות הצהרון על כל מ .13

 עדרות ילד מהצהרון.יחבלה וכו'( וכן על ה
 

ההורה מאשר לצוות הבוקר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות הבוקר ושבו היה  .14

 וכן על היעדרות הילד מבית הספר. מעורב בנם/בתם )חום, חבלה וכיו"ב(
 

 להבהיר לתלמיד כי עליו להתנהג באורח ראוי בצהרון. ההורה מתחייב .15

 ת מהצהרון במקרים חריגים.לעצמה את הזכות להוציא משתתף/רשת מגוונים שומרת מובהר בזאת, כי 

אלא אם כן, בשיקול בלעדי של הנהלת  ,הפסקת ההשתתפות תיעשה בהתראה של שבוע ימים מראש

 תפות תהיה מיידית.ואז הפסקת ההשתהמקרה חריג ביותר,  ,מגוונים
 

וליידע בכתב את המרכז בכל נושא בריאותי רלוונטי לגבי  ו/ בתומתחייב למלא הצהרת בריאות לגבי בנההורה  .13

גרם ישעלול חס ושלום לנבוע/לה ,, כי אי יידוע מסיר ממגוונים כל אחריות לכל דבר שהואהורה. ידוע לו/בתובנ

 כתוצאה מכך.

 

 שנמסרו במעמד הרישום. ,או הילד/הו/נים בכל שינוי החל בפרטי ההורים על ההורים לעדכן את משרדי מגוו .17
 

 .מקבל את כל תנאיואת תוכנו של ההסכם ו מצהיר כי קראההורה  .18

 

___________  _______________  ____________________ 

 מגוונים                  ההורה          תאריך              
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