
 

 

 

 ( 2220-1220) ב" פש לשנת תוכתות ג' בבתי הספר   "תכנית ניצנים"  לצהרוני נהלי רישום 

להנחיות הרפורמה, כתות ג' אינם כלולים   ים צהרוני ניצנים הינם בהתאם לרפורמת הצהרונים ומחוייב .1

 במסגרת הרפורמה.

גם לילדים  ובתשלום מלא  16:30ה' מסיום הלימודים ועד השעה  -פעילות הצהרון היא בימים א'  .2

  שמשתתפים בפעילות רק בחלק מימות השבוע.

, בין השעות (הלימודיםמבחופשות טנה מלא )יבמהלך השנה יתקיימו מספר ימי צהרון במתכונת יום קי .3

 . תפרסם במועד מאוחר יותר(ספת תשלום )בכפוף ללוח חופשות שיללא תווזאת  16:30 - 08:00

בהמשך לתכנית   מו במהלך חודש יולי יתקייוצהרון  אלה()לרבות צהרון בימים  קייטנות חנוכה, פסח .4

  .כלולים בתכנית הצהרונים אינםו נפרדובבתשלום " ניצנים בחופשה" 

לאחר סגירת מערכת הרישום  .הורים המעוניינים שילדיהם ישתתפו במסגרות אלו יירשמו מראש ובנפרד

לא ניתן מובהר מראש כי זוכה, כאשר יס מקום פנוי וכל הקודם האלקטרונית, תיפתח רשימת המתנה על בס

 להבטיח מקום בכיתת האם של הילד.

03-) בטל'ולא קיבל אישור על הרישום במייל חוזר, חייב לוודא  מגווניםשביצע הליך רישום באתר  הורה .5

 ר לעיל. ישום נקלט ולהשלימו כאמו( אם הר7600100

ום הוא תמיד  בכל מקרה הרישלימודים, יתאפשר בהתאם לבדיקה. חר פתיחת שנת הרישום ילדים לא .6

 א, אין חיוב חלקי.לחודש מל

 יופעלו הצהרונים בכפוף לאישור משרד החינוך ותנאי הרפורמה.  משרד החינוך,  שלבימי שביתה  .7

 את ההשתתפות של תלמיד/ה  חריגים, להפסיק, במקריםזכות רשת מגוונים שומרת לעצמה את ה .8

  ת ההשתתפות תיעשה בהתראה. הפסקעצות עם גורמי מקצוע בעיריית רמת השרוןהיוו ולאחרצהרון ב

אם כן, בשיקול בלעדי של הנהלת מגוונים, המקרה חריג ביותר, ואז הפסקת  של שבוע ימים מראש, אלא 

 ההשתתפות תהיה מידית.

מיעוט   קבקבוצת גיל מסוימת בצהרון, עבאו /עילות בצהרון ולא לפתוח את הפת שאירשמגוונים  .9

ו/או שיקול דעתה של ניצנים של משרד החינוך  וזאת בהתאם להנחיות תכנית משתתפיםנרשמים/

 .  ניםמגוו

ת בשעות הצהריים. שיבוץ סייעת צמודה  /מחוייב בסייע ,ת אישית בשעות הבוקר/ילד הזכאי לסייע .10

תהיה   ת הילדהשתתפומיוחד. ההמחלקה לחינוך ך נוחריות אגף החילצרכי הילד הינה בא ומתאימה

 בכפוף לשיבוץ סייעת אישית ע"י אגף החינוך. 

ך ולעדכן את מגוונים שבשעות הבוקר זכאי  על ההורה לחתום על טופס ויתור סודיות באגף החינו

 לסייעת צמודה 

ממועד זה ההצטרפות תהיה על בסיס מקום  14.00עה  בש 25.7.2021יסגר בתאריך הרישום לצהרונים י  .11

 פנוי 
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 אין הנחות על תכנית ניצנים. התכנית מסובסדת ע"י משרד החינוך ועל כן אין הנחות מעבר לסבסוד. .12

 

 *** אקספרס קןאין אפשרות לתשלום בכרטיסי אשראי דיינרס ואמרי ***    תנאי רישום

   www.migvanim.com  בלבדאתר מגוונים ההרשמה היא ב

 ( 03-7600100)לסיוע ברישום במידת הצורך יש להתקשר למס' 

  הינו סה"כ, 2022ביוני   30עד  2021מבר בספט 1 -בור התקופה ב ע-מחיר ההשתתפות בצהרון לילדי כיתות א .1

 יוני כולל(.  –₪ לחודש עבור ספטמבר   857)₪  7850

 . ורפורמת הצהרונים שתנות בכפוף להחלטות משרד החינוךהניצנים עשוי ל תעלות צהרון תכני .2

  9350הינו סה"כ , 2022 יביונ 30עד  2021בספטמבר  1מחיר ההשתתפות בצהרון ילדי כיתות ג עבור התקופה  .3

 ₪ לחודש ספטמבר עד יוני כולל(. ₪935 )

. התשלום לחודש ₪  935 'כיתות גלוב לחודש -₪ לכיתות א 785ם של יי דשים יתבצעו בתשלומים חוומהתשל .4

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

 10 -, ב2022עד יוני   2021החל מחודש ספטמבר  אשראי, מידי חודש, סהתשלום עבור שכ"ל יבוצע בכרטי .5

 ים. צ'קים דחוי 10 -מים או בלותש

 בצהרון.  ובת/ושתתפות בנפסק הבמועדם, תו את התשלומיםהורה שלא יסדיר  .6

בתשלומי פיגורים )ריבית והפרשי הצמדה(. בגין כרטיס אשראי שגוי   חויביבגין כל סכום שלא ישולם במועדו,  

 הבנק/ חברת האשראי.   ה עמלה ע"פ תעריפיבגת

 : תשלום חודש ספטמבר כלומר₪, מקדמה אשר תקוזז מ 150 במועד הרישום יגבה סכום של .7

 ₪.  635ך ודש ספטמבר יהיה על סב' לח-תות א'לכ םתשלו

 ₪.   785לחודש ספטמבר יהיה על סך  תשלום לכתות ג'

 לדוגמא:  כתשלום חד פעמי  ,וסף₪ בנ 150הנרשמים לאחר חודש ספטמבר ישלמו סכום של  .8

   ,(785+150)₪  935לחודש אוקטובר יהיה על סך  'ב-'תשלום לכתות א

 ( 935+150) ₪   1085יהיה על סך  לחודש אוקטובר 'תשלום לכתות ג

  נחשבים כמי שרשומים לפעילות.דמי המקדמה אינם  בפועל עבור חויבוהמבקשים להשתתף בצהרון אשר לא  .9

ה מזכה בהחזר תשלומים וכן אין החזר או מכל סיבה אחרת שהיא, איננת ילד מהצהרון מפאת מחלה היעדרו .10

 ין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים. תשלום בג

בגין השתתפות בני/ בתי בצהרון ולהעביר בזמן  ב" תשפת התשלום השנתי לשנה"ל ם לרשת מגוונים אלשל שי .11

  צ'קים דחויים לכל השנה.התשלום או לחלופין להפקיד ההרשמה פרטי כרטיס אשראי ממנו יחויב 

יסודית  הפרה הבהתחייבות זו, במלואו או במועדו, יהוותשלום של תשלום כלשהו, מהתשלומים המפורטים  אי .12

בצהרון,  הילד/ה בנוסף להפסקת ההשתתפות של נים תהיה רשאית,בות זו. במקרה זה, רשת מגוושל התחיי

ת מנגנוני ריבית והצמדה, ביית מלוא החוב ו/או יתרתו הבלתי מסולקת, בצירוף הפעללנקוט הליכים משפטיים לג 

או   הילד/ההשתתפות של גוונים לא תאפשר רשת מ ו/או על פי כל דין. בנוסף, במקרה כזה כנהוג ברשת מגוונים
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 בכל פעילות שהיא המתקיימת במסגרת רשת מגוונים עד לסילוק החוב.  המשפחהני מי מב

 בכל הקשור בה. מוותר/ת על כל התראה נרשם לצהרוןזו סופית ומוחלטת, והתחייבות ה .13

 הרישום. ה, שנמסרו במעמד/הילד ווונים בכל שינוי החל בפרטי ההורים ו/אעל ההורים לעדכן את משרדי מג .14

 .א את תוכנו של ההסכם ומקבל את כל תנאיוההורה מצהיר כי קר .15

 

 : ניצניםתכנית השתתפות ב תנאי ביטול 

  moked@migvanim.comבמייל: על ביטול השתתפות תתבצע בצירוף טופס ביטול  הודעה .1

 טופס ביטול לחצו כאן <<<יצנים נלטופס ביטול תכנית 

בגין   יחויבוביטולים מכל סיבה שהיא לפיכך  .משרד החינוך ופועלת לפי הנחיותהינה שנתית התוכנית  .2

החיוב   2.10.21 -לדוגמא: בקשה לביטול שתועבר בהחודש העוקב. בגין דעה ו בו ניתנה ההוודש הח

במהלך חודש הביטול אך לא יכול   רוןהבצול להשתתף הילד יכיהיה עד סוף חודש נובמבר. בפועל 

 להשתתף בחודש העוקב לביטול.

לא  - )הראשון מביניהם( ם או שיבוציםסיום הרישו עד מועד ניצניםתכנית השתתפות בני/בתי ב יטולב .3

 . יאפשר קבלת זיכוי/ החזר תשלום בגין המקדמהבגין הביטול ו כל סכוםיגבה 

ועד   )הראשון מביניהם( םשיבוציסיום ההרשמה/  מועדחר אל ניצניםתכנית בני/בתי בהשתתפות  ביטול .4

   . ₪( 150לא יאפשר קבלת זיכוי/ החזר תשלום המקדמה ) .31.8תאריך 

  יוחזרו כספים בגין ביטול השתתפותלא יתקבלו הודעות ביטול ולא   31.3.2022החל מתאריך  .5

 מחודש זה ועד סוף השנה.

 

 :הספר יתקייטנות חנוכה ופסח בצהרוני בתנאי ביטול 

  migvanim.commoked@ :הצהרונים כירותבמייל בלבד למזתתבצע הודעה על ביטול ההרשמה 

 פני מועד תחילת הקייטנה יאפשר קבלת זיכוי/ החזר תשלום.ימי עסקים ל 7נות חנוכה ופסח עד יטול רישום לקייטב

אפשר קבלת זיכוי/ החזר ימי עסקים לפני מועד תחילת הקייטנה לא י  7פסח בתוך ו ביטול רישום לקייטנות חנוכה

 תשלום.

 

 ני בתי הספר בתק' קורונה: צהרו התנהלות

שמשרדי החינוך או הבריאות עלולים לדרוש  תרחישים שוניםולמתווים היערכות  בתי הספר יקיימו ניצוותי צהרו .1

תי  ות, משגרה ועד סגר. הדברים יתוכננו בשיתוף מנהלות בלומהרשויות המקומיות, מחלוקת קבוצות ועד קפס

רך ינינו והצהרון יעע בריאות הילדים והצוות לנגד מהפתעות. ניתן,הספר על מנת להימנע, מראש ועד כמה ש

 בהתאם. 

    ךמשרד החינו על ההנחיות בימי קורונה אנו נקפיד .2

 ם הצהרון.  התקיים בהם לא הרונים, לא יהיה חיוב על הימיבמידה ותצא הנחייה להקפאת הצ .3
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בהתאם החלק היחסי  אתייה בבידוד, רשת מגוונים תזכה נסגרים לצורך שה פרבמידה וקבוצה שלמה/ בית ס .4

 לתקופה שהמשתתפים החסירו. 

 לצים לשהות בבידוד. ם בודדים הנאלא יינתן החזר כספי לילדי  .5

הרגילה או לחילופין לא  ונתו עובד במתכתפותו בצהרון, כל עוד הצהרון  במידה ומשתתף/ת מחליט לבטל את השת .6

ל צהרוני מגוונים המצוינים לעיל במסמך נים בגין ביטולים, תנאי הביטול שדכנת של רשת מגוועויצאה הנחייה מ

 זה תקפים.  

מקום תקיים  ליט לא להכניס לבתי הספר מפעילים חיצוניים לחוגים, ובפר עשויה להחהנהלת צהרוני בתי הס .7

 חיצוניים.ה יינתן זיכוי/ החזר בגין הפסקת החוגים, לא ת והפעלותפעילויות חווייתיו

 שתנות בהתאם להנחיות משרד החינוך ותכנית ניצנים. ציין שכל נהלי הקורונה עלולים להחשוב ל .8


