
 

 

 

 

 :מקפ"ת –תנאי התקשרות והצהרת הורים  -תקנון

 :זמני פעילות

  מרכזים קהילתיים פתח תקווה תפעיל שרותי צהרון בשנה"ל  –מקפ"ת 

 30.6.2021ועד לתאריך  1.9.2020החל מתאריך 

 ה'(  – 'הצהרון יפעל בגנים, בתי הספר ובמתנסים חמישה ימים בשבוע )א 

 בערבי חג, חגים ובשבתון. בהתאם לשעות הפעילות בצהרון, למעט

 ( וב ע"פהצהרון יפעל בימי חופשה )הרשות המקומית. התאם להנחיותלוח החופשות 

 .16:00ועד השעה  08:00בימי חופשה החל מהשעה בתי הספר גנים ובבהפעילות 

 עלות הצהרון ואופן התשלום:  

 לא יבוצעו החזרי  מחיר הצהרון משוקלל וכולל חופשות בהתאם ללוח החופשות. מובהר בזאת כי

 ./ ימי מחלהתשלומים בגין ימי חופשה

  .סוגיית הבקשה להחזר כספי בגין ימי בידוד בקורונה, נבחנת מול משרד החינוך והרשות 

טרם התקבלו החלטות בנושא, ואין מתווה לעניין, מקפ"ת תפעל ע"פ ההנחיות והחלטות שיקבעו 

 .בהמשך

  חודשיים עבור כל תקופת ההשתתפות ללא ריבית, באמצעות תשלומים דחויים  10ניתן לשלם עד

 רישום באמצעות האינטרנט.\כרטיסי אשראי \המחאות אישיות בלבד

  ממחיר הצהרון על הילד השני.  10%ברישום שני ילדים לצהרון תינתן הנחה של 

  :ליום. ₪  160עלות השתתפות בימי חופשה לילדי חוץ 

 שבהם נעדר הילד מהצהרון בשל חופשה ו/או מחלה ו/או  תשלום לצהרון ייפרע גם בגין ימים

 השעיה מהצהרון ו/או כל סיבה אחרת. 

  רישום לצהרון בפועל מותנה בהסדרת תשלום מראש לכל השנה באמצעות כרטיס אשראי דרך

 אתר מקפ"ת. 

  בהתאם לתנאים המופיעים בהסכם עם הרשות, ההורה  –ידוע להורה כי המחיר נתון לשינויים

 ן מראש בכל שינוי במחיר הצהרון. יעודכ

 : פיגור בתשלומים

למען הסר ספק, מובהר, כי אי תשלום ו/או פיגור בתשלום כלשהו, יגרור אחריו הפסקה מידית של 

 השתתפות הילד בצהרון, וזאת מבלי לגרוע מכל צעד אחר אשר יעמוד למקפ"ת במקרה כאמור. 

 דמי טיפול.₪  60 –הורה ב במקרה בו לא יכובד התשלום ע"י הבנק, יחויב ה

 

 

 



 

 

 

 

 :ביטול השתתפות

על הכוונה להפסיק השתתפות בצהרון או על הפחתה במספר הימים בצהרון, יודיע ההורה בכתב 

בהודעה של חודש מראש. ההורה יעביר הודעה בכתב באמצעות מייל ו/או פקס למשרדי מקפ"ת 

 בלבד. 

 יום ממועד הודעת הביטול.  30החזר כספי יבוצע עד 

 

 :הצהרת בריאות

 שחלה עליו החובה לדווח ל "מקפ"ת" בטופס הרישום הממוחשב אותו  וההורה מאשר, כי ידוע ל

הוא נדרש למלא, על כל מגבלה רפואית ו/או רגישויות בכלל  ולמזון בפרט ולשלוח למקפת 

או הרגישויות. יובהר בזאת, כי קבלת המסמך הרפואי מסמך המפרט במדויק את המוגבלויות ו/

 הוא תנאי להשתתפות בפעילות הצהרון. 

  יודגש כי באחריות ההורים לילדים בעלי מגבלה רפואית ו/או רגישויות בכלל ולמזון בפרט, לדאוג

להדרכת הצוותים בכל הקשור במגבלה הבריאותית ו/או ברגישויות. אספקת מנות אישיות 

מרופא תזונה ק לילדים הסובלים מרגישויות למזון לאחר קבלת מסמך רפואי תתבצע אך ור

 . בלבד

  ,ההורים מתחייבים לא לשלוח לצהרון את הילד אם הוא חש ברע או סובל מחום, דלקת עיניים

מחלות מעיים ו/או כל מחלה אחרת. במקרה של מחלה, כאמור, תהא חזרתו של הילד לפעילות 

ור רפואי רישמי מהרופא המטפל, לפיו הילד כשיר לחזור לפעילות בצהרון מותנית בקבלת איש

בצהרון ורשאי להיות בחברת ילדים. האחריות למשלוח הילד לצהרון, בניגוד לאמור לעיל, תחול 

 במלואה על ההורים ועליהם בלבד. 

  ההורים יתייצבו בצהרון מיד עם קבלת דרישה מצוות הצהרון לאסוף את הילד אם התברר

ום פעילות כי הוא סובל ממחלה או אינו חש בטוב. ההורים ימסרו למקפת וצוות הצהרון במהלך י

פרטים מלאים ומספרי טלפון שבאמצעותם ניתן להשיגם במשך שעות היום ויקפידו לעדכן את 

 מקפת על כל שינוי בפרטים אלו. 

 ות הצהרון לתת ההורים מצהירים כי ברור להם, שעל פי הנחיות משרד הבריאות, חל איסור על צו

לילד תרופות כלשהן. במקרי חירום יינתן טיפול בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד חינוך. 

 הוצאות שתידרש מקפ"ת  להוציא עקב צורך בטיפול חירום לילד ישולמו במלואן על ידי ההורים. 

 :איסוף בתום יום פעילות

 שילדו יילקח מהצהרון על  ההורה מתחייב להודיע מראש ובכתב למנהל מתחם צהרון, במקרה

 ידי אדם אחר שלא הצהיר עליו בטופס הרישום. 

  ההורה מתחייב לכך שאם בנו/ביתו יילקח/תילקח מהצהרון על ידי אדם אחר מטעם

הדבר באחריות המשפחה בלבד ואין מקפ"ת  –המשפחה/בהסעה פרטית מטעם המשפחה 

 נושאת בכל אחריות לכך. 

  שנים. באחריות ההורה לוודא, כי מי  12-לא יאושר איסוף ילד מהצהרון על ידי מי שגילו נמוך מ

 שנשלח מטעמו לאסוף את ילדו עומד בתנאי זה. 



 

 

 

 

  איסוף הילד מהצהרון יאושר לשני הוריו בכל הימים גם אם נכתב אחרת בטופס הרישום. במידה

ה עם הילד בהחלטת בית משפט, עליהם וההורים פרודים או גרושים ויש להם הסדרי ראיי

 להמציא מסמכים אלו מראש ולהעבירם למשרדי מקפ"ת. 

  ,ההורה מתחייב להוציא את בנו/בתו בשעת סיום הצהרון. בגין כל רבע שעה איחור באיסוף הילד

איחורים חוזרים ונשנים של ההורים בהוצאת ילדיהם מהצהרון ₪.  50יחויבו ההורים בתשלום 

 ל אליו נרשמו יחויבו בהוצאת הילד בהתאם לשיקולי מקפ"ת ומדיניותה. בהתאם למסלו

 .ההורים מתחייבים להודיע מראש לצהרון על כל מקרה בו לא יגיע הילד בבוקר למקום לימודיו 

 :שונות

  ,ידוע להורה, כי ילדים אשר מכל סיבה שהיא, יש להם סייעת צמודה בשעות הלימודים בבוקר

. באחריות העדכון המערכת, והבנה כי מקפ"ת לא מקנה סייעת צמודה מטעמהיהיו מחויבים 

 . לעדכן את הצוות בצרכי הילד, ובוודאי במתן המענה המתאיםההורה לדאוג 

  מקפ"ת תהיה רשאית להשעות ילד מהצהרון באופן מידי בשל התנהגות בלתי הולמת. ילד

 שהושעה מבית הספר, יושעה באופן אוטומטי מהצהרון. 

 קפ"ת שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותו של הילד מחוסר התאמה למסגרת בשל מ

סיבה חברתית, משמעתית, בריאותית או כל סיבה אחרת ו/או בשל התנהגות לא תקינה של הורי 

 הילד מול צוות הצהרון. 

 7מקפ"ת תהה רשאית להפסיק  השתתפותו של הילד כאמור לאחר מתן התראה להורים של 

ם מראש. במקרים חריגים, מקפ"ת תהה רשאית להפסיק השתתפותו באופן מידי. במקרה זה ימי

תופסק גביית תשלומים מההורים בגין השתתפות בצהרון, החל ממועד הפסקת ההשתתפות 

 ואילך. 

  ידוע להורה כי עקב שינויים במספר התלמידים המשתתפים בצהרון במהלך השנה, תהיה רשאית

ב הקבוצות ומספר המדריכים בכפוף לתנאי ההסכם עם הרשות מקפ"ת לשנות את הרכ

 המקומית. 

 הזכות לסגור או להפסיק את הפעילות בצהרון במקרה של שעת חירום, שביתה ו/או כל  למקפ"ת

סיבה אחרת המהווה כוח עליון, וזאת על פי שיקול דעתה. במקרה כזה, לא יהיה ההורה זכאי 

 להחזר כלשהו בגין הימים בהם לא פעל הצהרון. 

 ם עם הרשות במקרה של שביתה מלאה במערכת החינוך, יפעל הצהרון בהתאם להסכ

 המקומית. 

 ליום. ₪  50במידה והצהרון יפעל גם בשעות הבוקר, בגין פעילות זו ייגבה תשלום נוסף ע"ס 

  ההורה מאשר לצוות בית הספר להודיע לצוות הצהרון על כל מקרה חריג שהתרחש בשעות

 הבוקר ושבו מעורב ילד הצהרון.  )חום, חבלה וכיו"ב(.

 

 



 

 

 

 

 מטעמה לשלוח אליו הודעות במיילים או במסרונים שיכללו גם  ההורה מאשר למקפ"ת או מי

 תכנים שיווקיים. 

  הצבת שמירה בצהרון תהיה בהתאם להנחיות קב"ט העירייה ו/או משטרת ישראל ובכפוף

 להסכם מול הרשות המקומית.    

 


