
החלה ההרשמה לצהרונים 
ברשת פנאי וקהילה 

מתנ"סים בדרום נתניה
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בצהרונים שלנו:

 הדרכה, פיקוח וליווי פדגוגי לצוות הצהרון. ♥

 צוות מקצועי ומנוסה. ♥

 פעילויות העשרה מגוונות, למידה וחוויות.  ♥

 ארוחת צהריים מזינה וחמה בליווי דיאטנית קלינית. ♥
 בכפוף לנוהל משרד החינוך והבריאות.

הצהרון פועל במתחם הגן מסיום יום הלימודים ועד השעה 17:00 ♥

פעילות במתכונת קייטנה בחופשות החגים בין השעות 7:30-16:30.  ♥
הכוללת סדנאות, הצגות ועוד – ללא תוספת תשלום.

(בכפוף ללוח החופשות שיפורסם)

מסלול ארוך

1055 ₪ לחודש 
יום ארוך ברישום מוקדם עד 29.5.2017 

(11 תשלומים שווים)

1105 ₪ לחודש 
ברישום מאוחר לאחר ה – 29.5.2017

(11 תשלומים שווים)

מסלול רגיל

940 ₪ לחודש 
רישום מוקדם עד 29.5.2017 

(10 תשלומים שווים)

990 ₪ לחודש 
ברישום מאוחר לאחר ה – 29.5.2017

למה כדאי לבחור במסלול הארוך?

 הבטחת מקומכם מראש בקייטנת חודש יולי. ♥

 פריסת תשלומים נוחה הכוללת את קייטנת יולי. ♥

 סביבה מוכרת ויציבה לילדים גם בקייטנת יולי. ♥
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