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 !למען התושב, למען הסביבה -רנרמ.א. ב
 ישובי המועצה: 

 , שיכון תל נוף קבוצת שילר קיבוץ גבעת ברנר, כפר גבתון,קדרון,בית אלעזרי, בניה,

 2017יולי  20

 ,יקרים הורים

 תשע"ח  –ברנר בגנים   צהרוני

 במושבי הספר ובתי הגנים צהרוני כמפעילת אופק חברת כניסת בדבר המועצה לפרסום בהמשך .א

 בשנה הצהרונים הפעלת מתכונת לגבי הבאים, הפרטים את לכם למסור נבקש, המועצה

 . הקרובה במושבי המועצה

 דשלפני כחו , שפורסמהחברתיים צהרונים -" ניצנים תוכנית" כיבפתח הדברים נבקש לעדכנכם  .ב

 הדירוגעפ"י ניצנים מיושמת תוכנית . , אינה חלה על צהרוני הגניםהחינוך-משרד י"ע

ת, ככל שהרשות מדורגת נמוך יותר כך סבסוד המדינה לצהרון גבוה של הרשו הסוציאקונומי

מועצה אזורית ברנר , 5 -1ת באשכולים רק למועצוהסבסוד יותר. ביחס לצהרוני גנים, ניתן 

 , אינה זכאית לסבסוד צהרוני גנים.  8שייכת לאשכול ה

בהתאם להחלטת המועצה יחד עם ועדות החינוך היישוביות, המתכונת שתפעל בצהרוני לפיכך, ו .ג

גני המועצה במושבים, תהיה בהתאם לתנאי המכרז להם התחייבה חברת אופק אשר נבחרה 

 ם: כמפעילת הצהרוני

  16:30עד  14:00בגני הילדים:   :הצהרון פעילותשעות. 

  שהיה נהוג במועצה עד כה, לוח החופשות בהתאם ל) ימים ארוכים 15 -כהצהרון יפעיל

  . (ויפורסם אליכם בתחילת השנה

 חוגים חיצוניים בשבוע 2לרבות , פדגוגית עשירה ומגוונת תוכנית.  

 2  דים איש צוות שלישי. יל 25אנשי צוות לקבוצת צהרון, ומעל 

 ילדים לקבוצה.  15 :לפתיחה ילדים מינימום 

 לילד לחודש. ₪ 960  - הילדים בגני :עלות הצהרון 

 החינוך. -ממשרד סבסוד מקבלים שאינם לאחים 10%"ס ע הנחות יינתנו -שני לאח הנחות 

 ע"י הקייטרינג מגש פרבר,  -"נכ"ל משרד החינוך "לאכול ולגדולהזנה בהתאם לחוזר מ

 .19.7.17אשר נבדק ואושר ע"י המועצה ונציגות הורים ביום 

 יופעל על ידי חברת אופק, ההרשמה באתר אופק הצהרון – www.ofek4kids.co.il  

 

 .08-6603099לשאלות והבהרות ניתן לפנות למשרדי אופק 

 .םלכולם שנה פוריה מעשירה ושמחה בצהרוני אנו מאחלים

 

 מלי זהבי     עליזה אילן   דפנה קירו כהן 

 מנהלת אופק     נהלת מחלקת חינוךמ      מנכ"לית מועצה 
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