
 
 

 
 

 29.01.2018תאריך: 
 
 

 לקוחות נכבדים,

                                        

  2018 –תקנות לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע"ח  –חוזר לקוחות  הנדון:

 

, 7.8.2017"(, אשר פורסם ביום החוק)להלן: " 2017 –החוק לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע"ז 

רבי שייגבה עבור רה על הצהרונים, וכן את המחיר המי הפיקוח והבקמסדיר את תנאי הרישוי , הסדר

פר מסגרות אשר לגביהן נקבע כי רונה, למעט מסצהרון. החוק נכנס לתוקפו כבר בשנת הלימודים האח

 בשנת תשע"ט. יושם החוק י

 " הוגדר בחוק כדלהלן:צהרון"

ות יומית של פורמלית לילדים עד כיתה ג', המשמשת לשה-"מסגרת חינוכית בלתי 

ילדים כאמור חמישה ימים בשבוע ופועלת לאחר שעות הלימודים או בתקופות של 

 חופשות לימודים במהלך שנת הלימודים, ומתקיים בה אחד אלה:

היא פועלת בשטח מוסד חינוך, למעט מוסד חינוך שהמדינה או רשות  (1) 

 מקומית אינן משתתפות בתקציבו, במישרין או בעקיפין;

 א מופעלת על ידי רשות מקומית או מי מטעמה בשטח מרכז קהילתי;הי (2) 

 היא מופעלת על ידי חברה ממשלתית בשטח מרכז קהילתי;" (3) 

 גני הילדים בקיבוצים כלולים תחת הגדרת החוק. 

"( מכוח התקנות)להלן: " 2018 –פורסמו תקנות לפיקוח על הפעלת צהרונים, התשע"ח  4.1.2018ביום 

 החוק. 

 : נביא בפניכם את עיקרי התקנות להלן

, מחיר 2018 –על פי הצו לפיקוח על הפעלת צהרונים )מחיר חודשי מרבי לצהרון( התשע"ז  .1

עבור צהרון. צהרון ₪  650צהרון שאיננו מקיים פעילות בימי חופשות לימודים לא יעלה על 

  .כולל מע"מ ₪ 935-המקיים פעילות בימי חופשות לימודים יעמוד מחירו על לא יותר מ

הצהרון יופעל במבנה, המתאים מההיבטים הפיזיים, התברואתיים, הבטיחותיים, החינוכיים  .2

 לצרכי הילדים והצוות. 

. בימי 16:00הצהרון יפעל חמישה ימים רצופים בשבוע, מיד עם תום יום הלימודים ועד השעה  .3

לכל  16:00ועד  7:30חופשות לימודים במהלך שנת הלימודים יפעל הצהרון החל מהשעה 

 הפחות.

 ילדים.  12-ילדים, ובחינוך מיוחד לא יותר מ 35מספר הילדים המרבי בצהרון לא יעלה על  .4

 שלמה כהן

 * עומר כהן

 נעמי אשחר

 מיכל ינאי

 פלג רחמן

 נעה חשמונאי

 ליאת לפיד

 גיל דגן

 ערד  -ורטל  גל א

 אבידן רם

 יואב שימשי

 מורן קורן 

 רותם ליכטנשטיין

 וייס -עדי סולומון 

 אסף אלבז

 אורטל לוי

 גלעד אוברמן

 דוד חזן

 עומר בכמן

 אריק בלפר

 אדוה פריפז כהן

 רועי כנפו

 דניאל עין דור

 מור איציק

 צרנישי נותקין פול

 מיכל יפרח

 אלירן יוסף

 רומן צ'רני

 ספיר חזן

 ופקאביטל א

 אריאל לוינגר

 ליהי חן

 מור גץ

 ירון זיגלר

 

 * נוטריון 



 
 

 
 

הצהרון יפעל בהתאם לתכנית החינוכית, שתפורסם על ידי מנכ"ל משרד החינוך, ותימסר  .5

לידיעת ההורים. במסגרת התכנית יכללו שני חוגים שבועיים לפחות, מסגרת זמן להכנת שיעורי 

 פעילויות העשרה נוספות. בית ו

מפעיל צהרון יספק ארוחה חמה וכן ארוחת מנחה בהתאם להוראות תקנות לפיקוח על איכות  .6

 . 2017 –המזון ולתזונה נכונה בצהרונים, התשע"ז 

 בצהרון יהיה לפחות מדריך אחד ועוזר למדריך משך כל פעילות הצהרון.  .7

( בעל רישיון עיסוק 1מהתנאים הבאים: ) אחדו לפחות צהרון יהיה מי שמתקיימים במדריך ב .8

( בעל ניסיון בהוראה של 3( בעל תעודת הוראה לחינוך קדם יסודי או לחינוך יסודי. )2בהוראה. )

קיבל ( 4, )יכול שיהיה מי שמשמש סייע בגן ילדים –בצהרון בגן ילדים ( 3), שנתיים לפחות

 .( עבר הכשרה או מתחייב לעבור הכשרה כפי שיקבע מנכ"ל משרד החינוך5אישור מפקח כולל )

אישור מהמועצה המקומית האחראית ב ל תנאי הביטחון במבנה, ויחזיקפעיל צהרון ישמור עמ .9

נוך רשמי שבו מתקיימת פעילות בשנת הלימודים הנוכחית. כמו על המבנה, כי מדובר במוסד חי

כן, יחזיק בטופס מערך ביקורת בצהרון מאת יועץ ביטחון או מנהל בטיחות למוסדות חינוך 

 בעל רישיון.

מפעיל צהרון יעמוד בתנאים הקבועים בתקנות שירותי הכבאות. בנוסף, הבערת אש באזור  .10

 חימום מזון ייעשו בחלל נפרד מאזור הילדים.  שהיית הילדים אסורה, וכן בישול או

בספטמבר או בא' באלול של שנת הלימודים, מפעיל צהרון יגיש לממונה  1לא יאוחר מיום  .11

תצהיר כי הוא עומד בהוראות החוק והתקנות, ערוף לפי הטופס שבתוספת הראשונה לתקנות. 

ובר בתאגיד  ייחתם ע"י התצהיר ייחתם בידי המפעיל או מי שמורשה לכך מטעמו. היה ומד

 מורשה חתימה של התאגיד. 

 

נעה חשמונאי, בנושא הצהרונים, הנכם מוזמנים לפנות למשרדנו, לעו"ד  או הסבר נדרש לכל שאלה

 . 6755533-04או בטל':  l.co.il-c-noa@s באמצעות הדואר האלקטרוני 

 

 ף לייעוץ משפטי. מהווה ייעוץ משפטי או תחלי יודגש כי חוזר זה אינו

 

 

 בברכה,

 עורכי דין ומגשרים -שלמה כהן ושות'                                                      

 

mailto:noa@s-c-l.co.il

