
 

 תקנון רישום לצהרוני בתי הספר

בית נחמיה, צהרוני בתי הספר צפויים להתקיים בשנה"ל תשפ"ב במוקדים הבאים: 

 בן שמן, גינתון, ברקת, גמזו, טירת יהודה, כפר טרומן, בי"ס לפיד, מזור.

 

 

 הנחיות רישום

 14.1.21 ב"תשפ בשבט' א חמישי מיום החל יתקיים לצהרונים הרישום

 .  3.2.21 ב"תשפ בשבט א"כ רביעי ליום ועד

 !בלבד זו בתקופה לצהרונים יתאפשר הרישום -לב שימו

 

 .בצהרון מקום יובטח לא מאוחרת בהרשמה לנרשמים •

 בגובה הרשמה דמי יתווספו, הנקוב המועד לאחר מאוחרת בהרשמה לנרשמים •

100 ₪. 

 :בכתובת, מעגלים של האינטרנט אתר דרך יתבצע הרישום •

www.maagalim.org.il 

 

לילדי כיתות ₪  665הינו  ב"תשפ בשנת לצהרון החודשי הלימוד שכר :לימוד שכר

 לילדי כיתות ג'.₪  900-ב', ו-א'

 שינוי כל .הצהרונים בנושא החינוך משרד בחקיקת לשינויים כפוף הלימוד שכר

 .התקשורת בכלי יפורסם

 

 עם ההסכם פ"במועד ע אשראי בכרטיס חיוב י"ע מתבצע התשלום :התשלום אופן

 מודיעין בחבל ופנאי תרבות החברה לחינוך י"ע תעשה הגבייה בקשת. האשראי חברת

 .חודש בכל 9-12 התאריכים בין

 

 מיום לא יאוחר, מעגלים באתר דיגיטלי טופס להגיש יש הנחה לבקשת :הנחות

 .בטופס הנדרשים המסמכים כל בצירוף,  02.07.2021



 

 

 כל האחרונה קיבלו הלימודים בשנת :)תמ"ת( המדינה י"ע לימוד שכר סבסוד

, כן על. ומוקפדים בסטנדרטים גבוהים עמידה על המדינה הכרת את מעגלים צהרוני

 והגשת נוספים לפרטים. לזכאים בשכר לימוד הנחות להעניק המדינה מאפשרת

 .לאתר האינטרנט להיכנס יש בקשה

 .לימודים שנת לכל חדשה בקשה להגיש יש

 שכר יגבה ,לחודש 15 עד שנעשה השנה במהלך רישום של קרהבמ :מאוחר רישום

 יגבה לחודש -15 ה לאחר שנעשה השנה במהלך רישום של במקרה. מלא חודשי לימוד

 .הלימוד משכר חצי

 

 

 ביטול רישום

 באתר בקשה דיגיטלי טופס הגשת באמצעות יעשה מעגלים לצהרוני רישום ביטול

 הטופס מלבד דרך אחרת באף ללביטו הודעה תתקבל לא. בלבד האינטרנט

 .הדיגיטלי

 

 עבור מלא בתשלום יחוייב 31.8.2021 ועד 1.8.2021 התאריכים בין רישום ביטול

 .ספטמבר חודש

 

 תשלום יגבה ,לחודש -10 ה עד שיתקבל בביטול :הלימודים שנת במהלך בביטול

 קבלשית בביטול. החודש למחצית עד בצהרון לשהות יוכל והילד חודש חצי בעבור

 וחודש הביטול בעת הפעילות חודש בעבור מלא תשלום יגבה, לחודש -10 ה לאחר

 .העוקב הפעילות

 

 

 

 

 

 



 

 רישום לצהרוני בתי הספר –כתב התחייבות 

 

כתב ההתחייבויות  את קרא כי להצהיר ההורה על, לצהרון הרישום בביצוע

 .יתקבל לא כתב ההתחייבויות על חתימה ללא רישום. לו והסכים

 

 מעגלים צהרוני רשת את תפעיל )חל"צ( מודיעין חבל ופנאי תרבות לחינוך החברה

. 2022 ליוני 30 ביום ותסתיים 2021 בספטמבר -1 ה ביום שתחל הלימודים בשנת

 . 14:00-16:30 השעות בין' ה –' א בימים יפעל הצהרון

 

 יפעל, השנה תחילת לפני שיפורסם החופשות ללוח ובהתאם, החגים חופשות במהלך

 . 7:30-16:00 השעות בין מלאה במתכונת הצהרון

 .בוקר ארוחת עם התלמיד את לשלוח יש אלו בימים

 

 .לפחות תלמידים 15 של רישום הינו צהרון לפתיחת תנאי

-ב' ו-'לילדי כיתות א ₪ 665 של סך בחודשו חודש בכל לחברה לשלם מתחייב אני .1

 .ושווים רצופים חודשיים תשלומים 10 באמצעות וזאת ג'. כיתותלילדי  ₪ 900

 בתשלומי אחויב, כלשהו תשלום במועד אשלם לא אם כי מסכים ואני לי ידוע .2

 באם משפטיות בהוצאות ולרבות, ₪ 50 ס"ע טיפול ובדמי בחוק כקבוע פיגורים

 שתהא אחר צעד מכל לגרוע מבלי וזאת משפטיים בהליכים נקיטה ידרוש הטיפול

 .להלן כאמור מהצהרון הילד הוצאת לרבות, לנקוט רשאית החברה

ה העמל, שהיא סיבה מכל יכובדו לא אשראי כרטיס/הקבע והוראת במידה .3

 .נוסף בתשלום ותחויב ₪ 50 בסך טיפול דמי בתוספת עליי תחול הבנקאית

 . קבוע הינו לימוד כשכר שנקבע הסכום כי עליי מוסכם .4

 להגיש יש להנחה זכאות לבדיקת בקשה. הנחות ועדת י"ע תאושרנה הנחות .5

 המסמכים כל בצירוף 2021 ליולי 2 מיום אוחרי לא מעגלים באתר לחברה

 .הנדרשים

 בהחזר מזכה אינה אחרת סיבה מכל או מחלה מפאת בתי/בני היעדרות כי לי ידוע .6

 של שבועיים מינימום של במקרה יתבצע, מחלה ימי בגין זיכוי. תשלומים

 .בלבד רפואי אישור ובהצגת ברציפות היעדרות



 

 בקשה טופס למלא עליי בצהרון בתי/בני השתתפות ביטול כל על כי לי ידוע .7

 .מעגלים של האינטרנט באתר פעילות לביטול דיגיטלי

 .חודש חצי בעבור לימוד שכר יגבה, לחודש -10 ה עד ביטול בהודעת .8

 .מלא פעילות חודש עבור לימוד שכר יגבה, לחודש -10 ה לאחר ביטול בהודעת .9

 באופן ספטמבר חודש יחויב 1.8.21-31.8.21 התאריכים בין ביטול של במקרה .10

 !מלא

 הילדים גני לשיבוץ בהתאם, צהרונים מחלקת י"ע יתבצע לצהרונים שיבוץ .11

 ילדים מספר, גיל שכבת, מגורים מקום כגון המקובלים לקריטריונים במועצה

 .'וכו

 את נויסכ או/ו הצהרון של התקין למהלך יפריעו אשר התנהגות בעיות עם ילדים .12

 הזכות את לעצמה שומרת החברה. יזומנו הוריהם – סביבתם את או/ו עצמם

 .בצהרון התלמיד של השתתפותו הפסקת על להחליט

 .לצוות מוקדמת הודעה מחייב מהצהרון הילד באיסוף איחור כל כי לי ידוע .13

 .₪ 50 של בסך יחויב שעה חצי עד של איחור. מיוחד תשלום יגבה ועבורו הצהרון

 .בלבד ההורים באחריות תהא, הצורך במידת הילדים הסעות .14

 מספר/הדואר כתובת/המייל לכתובת קבלות/מידע קבלת מאשרים ההורים .15

 .שנמסרו הטלפון

 נדרש פעמי חד באופן הפעילות שעות באמצע הילד את להוציא המעוניין הורה .16

 נבקש. מוקדם יאהיצ אישור על ולחתום הצהרון לצוות מראש כך על להודיע

 של התקין למהלך להפריע שלא מנת על, החוגים במהלך ילדים מלהוציא להימנע

 .החוג

 .האיסוף לנהלי ובהתאם 15:45 משעה יחל הילדים איסוף .17

 מחלות, מגבלות, רגישויות לרבות, הילד בריאות על מלא מידע למסור ההורים על .18

, זה חשוב מידע יימסר ולא במידה. תרפואיו לאסמכתאות בצירוף' וכו כרוניות

 !בלבד ההורים על תחול האחריות

 מחלות ,עיניים דלקת, חום עם: חולה ילד לצהרון לשלוח לא מתחייבים ההורים .19

 ההורים על, ברע יחוש הילד היום ובמהלך במידה. אחרת מחלה כל או/ו מעיים

 .הילד את ולאסוף הודעה קבלת עם מיד להגיע

 .כלשהן תרופות לתת הצוות על איסור חל הבריאות שרדמ הנחיות לפי

 


