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 2017יולי  20

 ,יקרים הורים

 

 תשע"ח  –ברנר בבתי הספר  צהרוני

 

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

 לכם למסור נבקש  -" של משרד החינוך צהרונים חברתיים – ניצנים תוכנית, כמו גם "המועצה

 .במושבי המועצה הקרובה בשנה הצהרונים הפעלת מתכונת לגבי ,הבאים הפרטים את

  

 צהרונים - ניצנים תוכנית" החינוך-משרד י"ע פורסמה כחודש לפני, שמעתם שוודאי כפי .ב

 :, שאלו הם עיקריה"חברתיים

  ת, ככל שהרשות מדורגת נמוך יותר של הרשו הסוציאקונומי הדירוגהתוכנית מסובסדת עפ"י

 כך סבסוד המדינה לצהרון גבוה יותר.

 

 150 של, ועל כן הנכם זכאים לסבסוד מהמדינה בגובה 8אזורית ברנר, שייכת לאשכול  מועצה 

' א לצהרוני ביחס רק ניתן זה סבסוד. בתוכנית שנקבע המקסימלי הצהרון ממחירבחודש  ח"ש

  .(מדינה לסבסוד זכאים אינם – 8 באשכול הגנים צהרוני). הספר בתי של' ב –

 

 צהרון לש מודלים 2 נקבעו בתוכנית : 

 הכולל, ₪ 650 של בעלות – בסיסי חברתי צהרון : 

  16:00עד  פעילות

  אחד חוג  

 לא פעילות בימי חופשה.ל  

 לקבוצה. 1איש צוות 

 הכולל: ₪ 935בעלות של  –חברתי מורחב  צהרון , 

 פעילות  שעות הארכת

 תוספת איש צוות או תוספת שעת העשרה שבועית

 .בשנה חופשה ימי 14-ב רוכיםא ימים במתכונת צהרון הפעלת
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בחרה שנקבעה יחד עם ועדות החינוך היישוביות,  ,בדומה למתכונת הקיימת היום בצהרונים .ג

 :הבאה במתכונתהצהרונים המורחב,   פורמט אתלהפעיל  המועצה

  הצהרון פעילותשעות: 

 .16:30משעת סיום ביה"ס ועד 

  כם ייפורסם ע"י משה"ח ויועבר אל )לוח החופשות ימים ארוכים 14 -כהצהרון יפעיל

  . בתחילת השנה(

 החינוך משרד וכללי להנחיות בהתאם, פדגוגית עשירה ומגוונת תוכנית.  

 2  .(.שלישי צוות לאיש אפשרות אין, זו)בתוכנית אנשי צוות לקבוצת צהרון 

 במידה ויאושר למועצה השתתפות מדינה במסגרת תוכנית ₪ 935 :ביה"ס עלות צהרון .

)תשובה תינתן בימים/שבועות הקרובים . ₪ 785המחיר להורה לחודש יעמוד על ניצנים, 

 (. ממשרד החינוך

 ילדים.  25 –לפתיחת צהרון  ילדים מינימום 

, תפנה בהתאם לתוכנית ניצנים מידה ומס' הנרשמים יהיה נמוך מהממוצע הנדרשהערה: ב

  המועצה לוועדת החריגים של משרד החינוך לקבלת מענה תקציבי חריג.

  במידה ותועבר בקשה יישובית )הערה: . צהרוניםל הסעותכולל שירות  לאמחיר זה

 . (להסעות, הבקשה תבחן באופן פרטני בכפוף למינימום מוסעים ובתשלום

 "ע"י הקייטרינג מגש פרבר,  - הזנה בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך "לאכול ולגדול

 .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 

 

 .םיה מעשירה ושמחה בצהרונייכולם שנה פוראנו מאחלים ל

 

 

 מלי זהבי     עליזה אילן   דפנה קירו כהן 

 מנהלת אופק     מנהלת מחלקת חינוך      מנכ"לית מועצה 
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