
איכות חיים
פרדסיה בתנופה

בפרדסיה, המדורגת באשכול סוציו-אקונומי 
מאפשרת  "ניצנים"  לתוכנית  ההצטרפות   ,8
בסך  החינוך  ממשרד  חלקי  סיבסוד  קבלת 
א'-ב'  בכיתות  לחודש,  לתלמיד   ₪  150
בלבד. המועצה תעביר את הסבסוד במלואו 

לזכות ההורים.

ג'-ד'  כיתות  ותלמידי  הילדים  גני  תלמידי 
אינם כלולים בתוכנית "ניצנים" ואינם זכאים 
אלו  גיל  בשכבות  הצהרונים  אך  לסיבסוד, 
יעבדו במתכונת ובמחירים דומים לצהרונים 

של כיתות א'–ב'.

מחיר

להלן פרוט מחירי הצהרונים:
בכיתות א'-ב' - 785 ₪ לחודש )במקום 935 
₪(. המחיר מותנה בקבלת הסיבסוד בפועל 

מהמדינה. 
בחודש יולי המחיר יעמוד על 935 ₪.

בגני הילדים ובכיתות ג'-ד' - 935 ₪ 
לחודש.

המשך מעבר לדף

צהרוני המועצה בשנה"ל תשע"ח

תושבים יקרים,

מהותיים  שינויים  חלו  האחרונה  בתקופה 
בהפעלת הצהרונים ברחבי הארץ וזאת לאור 
קבלת חוק הצהרונים החדש בכנסת בחודש 
יולי 2017 ובעקבות היוזמה לסבסד את מחיר 

הצהרון לחלק מההורים.

במטרה לאפשר להורים הזכאים לכך ליהנות 
המקומית  המועצה  המחיר,  מהפחתת 
פרדסיה החליטה להצטרף לתוכנית "ניצנים" 
שירותים  סל  המגדירה  החינוך,  משרד  של 
ותכנים מחייב לצהרונים בכל הארץ, שיעבדו 

תחת פיקוח מלא של משרד החינוך. 

תוכנית המסגרת ותכני ההעשרה והפעילויות 
שנקבעו על ידי משרד החינוך הינם בסיסיים, 
ככל  לשמור,  מאמצים  תעשה  המועצה  אך 
על  החדשה  ההפעלה  במסגרת  גם  האפשר, 
והולמות  איכותיות  והעשרה  תוכנית פעילויות 
הבסיסי  למפרט  בנוסף  התלמידים.  לרווחת 
של משרד החינוך הרחבנו את שעות הפעילות 
 ,16:00 במקום   17:00 שעה  עד  הצהרון  של 

והוספנו תקני כוח אדם ופעילויות העשרה.



חופשות החגים
בצהרונים  הפעילות  של  החדשה  המסגרת 
הלימודים  חופשות  ימי  את  כוללת  אינה 

בחגים. 

חופשות  בימי  להפעיל  המועצה  בכוונת 
יחפצו  שהוריהם  לתלמידים  קייטנות  החגים 
בכך. הקייטנות תפעלנה החל מהשעה 08:00 
אינן  אלו  קייטנות   .17:00 השעה  ועד  בבוקר 

מהוות חלק מהצהרונים. 

הקייטנות בחופשות תפעלנה באופן שיתחשב 
 ₪ 65 הניתן בצרכי ההורים, במחיר של  ככל 
שנת  בתחילת  יפורסם  הפעילות  לוח  ליום. 

הלימודים. 

שעות וימי פעילות
כל הצהרונים בפרדסיה יפעלו בימי הלימודים 
סיום  משעת  ראשון-חמישי,  בימים  הרגילים 
ועד  הספר  בבית  או  הילדים  בגן  הלימודים 

השעה 17:00. 

תלמידי גני הילדים ותלמידי כתות ג'-ד' יוכלו 
קבועים  ימים  לשלושה  לצהרון  להצטרף 
לחודש.   ₪  650 של  מופחתת  בעלות  בשבוע 

אופציה זו אינה אפשרית לתלמידי כיתות
א'-ב'.

שבהם  חצב  ובגן  הפיקוס  בגן  לתלמידים 
ניתנת  נרשמים,  מיעוט  עקב  צהרון  פועל  לא 
הפועלים  לצהרונים  להצטרף  אפשרות 
תופעל הסעה  כך  לצורך  ילדים אחרים.  בגני 
לחודש   ₪  100 של  נוסף  בתשלום  מיוחדת 

)המחיר מסובסד(.

אפשרויות פרישה
חודש,  כל  בסוף  אפשרית  מהצהרון  פרישה 

בהודעה מראש בכתב.

המועד האחרון להרשמה לצהרונים הינו יום 
ג', 22.8.2017.

אדם  כוח  גיוס  מגבלות  עקב  לב!  שימו 
לשמור  מתחייבת  אינה  המועצה  ומקום, 
מקום בצהרונים לתלמידים שלא יירשמו עד 

המועד האחרון שנקבע.

יש להירשם לצהרונים 
במחלקת הגבייה במועצה 

בשעות הפעילות:
טלפון: 09-8946403

או 09-8945551


