
 

 

 :19-2018 מחירון צהרוני בתי ספר לשנה"ל תשע"ט

 ההורים, תלמידים 25 -מ  פחות ירשמו אליו ומעלה' א לכיתות בצהרון 

 .לחודש ₪ 50 תשלום בתוספת ידרשו

יגבו בעת הרישום ולא יוחזרו במקרה למשפחה  ₪ 50דמי הרשמה בסך 

 של ביטול.

 דרך אתר האינטרנט, אשראי  כרטיס באמצעותהירשם ניתן ל

 -ניתן להגיע למוקד רישום ומידע בהיכל התרבות לתשלום במזומן / בהמחאות 

 .03-9499966ראשון לציון,  16ז'בוטינסקי רח' 

 הנחות:

 עפ"י נהלי החברה העירונית.  יינתנואין הנחות גורפות, הנחות 

 מעבר לסבסוד ילדי כיתות א ב בתוכנית ניצנים לא זכאים להנחה 

 זכאים להנחה כמפורט ומעלה 'ילדי כיתות גן בחט״צ וכיתות ג: 

ע״פ  לילד שני 10%הנחת משפחה אשר רשמה שני ילדים לצהרון אחד תינתן ל

 נהלי החברה העירונית

 י"פעולצהרון בגן ילדים תינתן הנחה  בבית ספרלמשפחה אשר רשמה לצהרון 

שנתיים  שלוםנהלי החברה בסוף תקופת הפעילות, לאחר הגשת אישורי ת

 שיוגשו ליחידת הצהרונים בגני הילדים.

למשפחה אשר רשמה שני ילדים לצהרוני בתי ספר המופעלים ע״י קבלנים 

 בכל צהרון. 5%שונים תינתן הנחת 

 ועדת הנחות: 

חובה למלא טופס בקשה להנחה עפ"י המקובל בחברה להגשת בקשה לוועדה, 

 .רוניתהטפסים מופיעים באתר החברה העי העירונית.

 

 

 

 

 מחיר עד השעה הצהרוןסוג 

 לחודש ₪ 875 16:30עד השעה  צהרון גן בחט''צ

 לחודש ₪ 975 17:00עד השעה  צהרון גן בחט''צ

 לחודש ₪ 735 17:00עד השעה  צהרון לילדי כיתות א' ב'

 לחודש ₪ 935 17:00עד השעה  צהרון לילדי כיתות ג' ומעלה



 

 

 ביטולים:

יבוטלו ללא חיוב דמי רישום, לאחר מכן  15.8.18שיתקבלו עד לתאריך ביטולים 

 ההורה על פי המופיע בתקנון. יחויב

בתשלום מלא עבור  יחויבההורה  20.3.19ניתן להגיש בקשה לביטול עד ה 

טופס ביטול לא יתקבלו ביטולים בע"פ אלא על גבי  החודש בו נעשה הביטול.

  .הרישוםלמוקד  ישלחש

תחייב את ( מרץחודש עד סוף )בקשה לביטול בשבוע הראשון של החודש 

 צהרון.בגם אם הילד לא השתתף  ₪ 50ההורה בדמי השתתפות יומית בסך 

לא יתקבלו בקשות לביטול צהרון בכיתות א' ב' במסגרת תוכנית ניצנים הואיל 

החברה  ול דעתה שלאלא במקרים יוצאי דופן ועל פי שיק -והתוכנית שנתית

 העירונית.

 סבסוד משרד הכלכלה:

צ ", אשר רשומים לצהרון גן בחט9/18שנים בחודש  5.9הורים לילדים עד גיל 

למשרד  לשבוע פעילות מלא, זכאים להעביר בקשת סבסוד -בעל סמל מוסד 

 .כלכלהה

תבוטל כל הנחה  -כלכלהעם קבלת הדרגה ממשרד ה - אין כפל הנחות

 שניתנה.

 

 

 


