לכבוד הורי היישוב אלון,

חוזר הורים –
צהרון נוע"ם בשנת הלימודים התשפ"ב ()2021-2022

קצת על נוע"ם ואגף הצהרונים המשלבים
ארגון נוע"ם מקיים פעילות ארצית חינוכית בעשרות קהילות יהודיות פלורליסטיות ,באקלים נגיש
ומשלב המכבד כל אדם ,תוך שימת דגש על קהילה המאפשרת ריבוי דעות וערכים; ציונות ואהבת
הארץ; שוויון ומעורבות חברתית .יש לנו ניסיון עשיר הן בחינוך בלתי-פורמלי והן בהפעלת צהרונים
בהם משתתפים בשנת תשפ"א כ 160-ילדים/ות בשלושה מוקדים.
רשת הצהרונים הוקמה במטרה להפגיש בין תלמידים מבתים שונים ומגוונים על הרצף היהודי-
ישראלי ,לבסס את זהותם ולייצר לבסוף חברה מכילה ושוויונית .אנו מאמינים בחברה סובלנית
שחיה יחדיו ויוצרת חיים משותפים ,ועל כן יש ליצור הכרות וללמד קבלת השונה כבר מגיל צעיר.

התוכנית החינוכית
 .1ארגון הנוער נוע"ם יפעיל צהרון לתלמידים בכיתות א'-ג' מהיישוב אלון ,במהלך שנת הלימודים
התשפ"ב ( )2021-2022בימים א'-ה' בשבוע ,החל משעת סיום הלימודים ועד .16:00
 .2פעילות הצהרון תתקיים בתאריכים  30.6.2022 – 1.9.2021להוציא ימי שישי ,ערבי חג ,ויום
הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה .בחופשות החגים של מערכת החינוך
הפורמלית יופעלו קייטנות בשעות  ,8:00-13:00בתאריכים הבאים:
•

סוכות חוה"מ  ,22-26.9.21למען הסר ספק לא כולל ימים שישי-שבת.

•

חנוכה  ,29.11-6.12.22למען הסר ספק לא כולל ימים שישי-שבת.

• פסח 10-14.4.22
 .3פעילות הצהרון תכלול עזרה לימודית ,חוג פעם בשבוע ,פעילויות חינוכיות והעשרתיות
בנושאים מגוונים לרבות זהות ישראלית-יהודית וערכים אוניברסליים .הן החוג והן הערכים
המדוברים ייבחרו על פי סקר שנפיץ להורי הצהרון בתחילת השנה בו יקבע החוג הפופולארי
ביותר ולפיו נקבע.
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 .4לצורך הפעלת הצהרון תמנה ספקית השירות מנהל/ת בעל/ת הכישורים המתאימים ,כך שהיחס
בין הילדים לכל אשת צוות יהיה  1:15לכל היותר .מעל  15ילדים לפי יום ,ספקית השירות
תוסיף מדריכה.
 .5מענה משמעתי :נוע"ם תהיה רשאית להפסיק את הגעתו של ילד/ה בצהרון בעקבות אירוע
משמעתי חריג ולאחר שמוצו כל האפשרויות החינוכיות ,לרבות הרחקה מפעילות מסוימת,
שיחה עם ההורים ,תהליך קבוצתי-חינוכי וכד' .נעשה ככל שביכולתנו כדי למנוע מקרה כזה,
אך חשוב להבין שרווחת ובטיחות שאר ילדי הצהרון וקיום רצף חינוכי מיטבי עומד לנגד עינינו.
במקרה כזה ,ספקית השירות תזכה את הורי החניך/ה החל מחודש לאחר מכן (בדומה לנוהל
מדיניות ביטולים).
 .6בכדי להיות הכי טובים ומותאמים עבור ילדי וילדות הצהרון ,אחת לרבעון צוות הצהרון יקיים
וועדת היגוי ,בה ייקחו חלק הורים המעוניינים להשפיע על התכנים והעשייה החינוכית.
הזנה
 .7ספקית השירות תספק בצהרון ארוחת צהרים חמה וכשרה למשתתפי הצהרון ,בהתאם לתקנות
משרדי הבריאות והחינוך .תהיינה מנות לילדים/ות אלרגניים.
 .8נוע"ם לא משתמשת בכלים חד-פעמיים מטעמי שמירה על הסביבה ,ולכן תספק לילדים/ות
כלים רב פעמיים מטעמה ,אותה יתבקשו לשטוף כל יום ולהניח לייבוש .הכלים יהיו מסומנים
עם שם עליהם ,הורה אשר ילדו יאבד או ישחית בכוונה תחילה את ציוד ההסעדה של נוע"ם
יחויב עליו באופן מיידי.

תשלום ואופן הגבייה
 .9בעבור קיום הצהרון תגבה ספקית השירות מהורי הצהרון את הסכומים הבאים ,לחודש (במשך
 10חודשי פעילות ,מספטמבר ועד יוני).
בלי קייטנות

עם קייטנות

₪ 600

₪ 700

 .10דמי הרישום ע"ס  ₪ 80שנגבו במעמד דמי הרישום ,יקוזזו מתוך העלות השנתית .אלו לא יהיו
ניתנים להחזרה במידה של ביטול השתתפות מכל סיבה שהיא.
 .11בחודשי הקיץ של שנת  ,2022יינתן מענה חינוכי לילדי/ות הצהרון אשר ייבנה ויתומחר בהתאם
לצורכי ההורים .מענה זה ייקבע בחודש אפריל ויושפע מביה"ס של החופש הגדול ותוכניותיהם
של משרד החינוך.
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 .12גביית התשלום על הצהרון תעשה ישירות מהמשתתפים באמצעות מערכת רישום און-ליין של
תנועת 'נוע"ם' וללא מעורבות של מקבלת השירות.
 .13נוע"ם מתחייבת בזאת לעדכן את מקבלת השירות לפחות  45יום מראש במקרה שתהיה
מעוניינת להפסיק את מתן השירות.

מדיניות ביטולים
 .14ניתן לבטל הרשמה לפעילות ולקבל החזר מלא ובלבד שהדבר יעשה בכתב ובתקופה שלפני תחילת
הפעילות החודשית .במידה ובוטלה הרשמה של ילד/ה לצהרון לאחר תחילת החודש היא תהיה
תקפה מהחודש הבא והכסף בעבור החודש בו בוטלה הפעילות לא יוחזר.
 .15ביטול השתתפות בפעילות לשנה כולה ניתן לעשות עד לתאריך  .20.8.2021ביטול לאחר תאריך זה
יחייב החזר החל מהחודש שלאחריו כמפורט בס' .14
 .16במידה ולא יימצא צוות חינוכי (מנהלת צהרון ומדריכה) עד תאריך ה 20.8.2021-ועל אף המאמצים
הרבים שיושקעו בכך ,ארגון הנוער נוע"ם רשאי להודיע על אי-פתיחת הצהרון ,ולהחזיר להורים
את דמי הרצינות אשר שילמו.

מצב קורונה
 .17ספקית השירות מתחייבת לשמור על כל תקנות הקורונה המפורסמות על ידי משרד הבריאות.
במקרה של סגר במערכת החינוך הפורמלית עקב מצב הקורונה – ספקית השירות תחזיר
להורים  90%מהמחיר היחסי של הצהרון במשך כל תקופת הסגר.
 .18ספקית השירות תדאג למנות צוות חלופי במידה והצוות הקיים יאלץ להיכנס לבידוד.

פרסום ושיווק
 .19במהלך זמן פעילות הצהרון הן לספקית השירות והן למקבלת השירות עומדת הזכות לפרסם
את השירות באתר האינטרנט שלהן.
 .20ספקית השירות לא תעשה כל שימוש בתמונות של משתתפי הפעילות ,אלא באישור הוריהם
ובחתימתם בחוזר ההורים במעמד ההרשמה באתר.

ביטוח
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 .21ספקית השירות תבטח את המשתתפים בתוכנית בכל הביטוחים הנדרשים ובכללם ביטוח צד
ג' ,של צוות התכנית כלפיהם והאחד כלפי השני וכן בביטוח תאונות אישיות.

בברכה,
דפנה צבי לרנר | מנהלת אגף הצהרונים המשלבים בנוע"ם
Tzaharon@noamist.org
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