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התפיסה החינוכית
מסגרת חינוכית בלתי פורמלית משלימה וחווייתית לאחר יום הלימודים במסגרת גן הבוקר.

שיתופי פעולה בין צוותי הבוקר לצוות הצהריים לקיום סביבה נעימה ומזמנת לילדים.

עידוד כישורים חברתיים ומיומנויות חברתיות באופן חוויתי.

מתן דגש על עידוד אורח חיים בריא



צוות הצהרון
 מובילה וסייעת לכל צהרון/ילדיכם ילוו גננתאת  .

 (.אנשי צוות3הכלסך )שניהסייעת חובה הטרום טרום תשובץ בגני ילדים  26מעל

 (.אנשי צוות3הכלסך )סייעת שניהתשובץ בגני הטרום חובה ילדים  29מעל

 (.אנשי צוות3הכלסך )שניהסייעת החובה תשובץ בגני ילדים  30מעל

 ההחייאה ומתן עזרה לילדים  , העזרה הראשונה: הכשרות לאורך השנה בתחומיצוותי הצהרון עוברים
.הפדגוגילאורך השנה משתתפים הצוותים בהשתלמויות מקצועיות בתחום , כמו כן. אלרגיים



מבנה של סדר יום
14:00-17:00בין השעות ' ה-'א: ימים ושעות פעילות.

13:40–  חפיפה בין צוות הבוקר לצוות הצהריים

14:00– ( במידת הצורך)הבאת ילדים מגן סמוך + בדיקת נוכחות

14:05- תפריט שנבנה על ידי תזונאית שמתמחה בהזנה לילדים–צהרים ארוחת.

14:30- משחק פתיחה, שיחת פתיחה–פתיחה מפגש

14:45–חוג העשרה/משחקים בפינות הגן/משחקי ריצפה/יציאה לחצר–חוג העשרה /משחקים-חצר.

15:30- דידקטיים/כולל משחקים חופשיים, סביב שולחנותיצירה.

16:00–ארוחת מנחה סביב שולחנות הכוללת כריך ופרי

16:15- סגירת יום–מפגש סיום.

17:00–סיום הצהרון



חובהטרוםגני טרום 
ימי הסתגלות  :

12:00-ל10:00הצהרון יפעל בין -1.9.20

12:00-ל11:00הצהרון יפעל בין –2.9.20

 בהתאמה ליכולת התאקלמותו של הילד, הילדים באופן הדרגתי ובהיכרות אישית של הילדים והוריהםקליטת.

 (.אישיתאת הילד בסדין ושמיכה יש לצייד )אישייםמזרנים יסופקו -( במידת הצורך)מנוחת צהריים

 הילדשל כבודו תוך הקפדה על שמירת , הצהרון יקיים שיח עם ההורים שילדיהם טרם נגמלוצוות -גמילה מחיתולים  .

.על פי מתווה הקורונה הורים אינם מורשים להיכנס לגן*** 



הרכזת הפדגוגית

 פעילות הצהרוןסיורים בזמן

 לצוות הצהרוןליווי פדגוגי

עזרה נקודתית למובילות בגנים

 אתגריים  מנחה את הצוותים ומסייעת בנושאים

 אל מול ילדים והוריםבאתגרים פדגוגים חינוכיים לטיפול המוסמך הגורם

 י הרכזת הפדגוגית שאחראית על התוכן החינוכי"נכתבת עהתכנית החינוכית.



וחוגיםהעשרה תכניות 

י מדריכה פדגוגית"תכנית ההעשרה נכתבת ע.

 כחלק ממערך תכנית העשרה ייחודית וחווייתיתשבועיים -דוהעשרה חוגי  .

דרמה  , העשרה מוסיקלית, חינוך גופני, חוגי יצירה ואומנות: נושאים מגוונים כגון

.ועוד, בתנועהסיפור , סיפורתאטרון , חוג חיות

 לגילאי ילדי הצהרוניםהחוגים מתאים את החינוכי של צהרוני הוד הצוות.





הוד–בריא בצהרוני אוכלים 
 עם דגש על  הבריאותהנחיות משרד את ותואםי דיאטנית קלינית "דו שבועי שהומלץ עתפריט

.  אורח חיים בריא

 תוך הימנעות ממזון מעובד, ממזונות עשירים ומגווניםתפריט המורכב.

הקפדה  יתרה והתייחסות לאלרגנים השונים.

ארוחת צהרים חמה ומגוונת וארוחת ארבע שכוללת פרי וכריך.

 על איכות חומרי הגלם והערכים  , רציפה ומעמיקה של תהליכי הייצור והובלת המזוןבקרה
.  ארוחהבכל התזונתיים

 במגוון הטעמיםלעודדם להתנסות, דגש על אופן הגשת המזון לילדיםמושם.

 שימושיים ושימוש במדיחיםשל הגשה בכלים רב פיילוט.



חופשות וחגים–מתכונת ימים מלאים 

 ללוח  וזאת בהתאם 7:30-16:30השעות בחופשות החגים בין הצהרון יפעל במתכונת ימים ארוכים
.הוד-צהרוניהחופשות של 

 ה בארוחת בוקר ושתייה אישית/את התלמידיש לצייד בימים מלאים.

 קבוע בימים המלאיםהחברה מתחייבת לצוות הצהרון ואין שינויים בצוות ייתכנו  .



הילדיםאיסוף כללי 
 לגןהכניסה מדלתאיסוף הילדים יתבצע 16:15השעה עד.

 יום הפעילותהכניסה לגן עד סוף משעראיסוף 16:15משעה.

 16:30ובימים הארוכים עד 17:00יום הפעילות בשעה סיום

נבקש שלא לאחר לאסוף את ילדכם.



קורונהההצהרונים בתקופת 
הקפדה יתרה על נהלי משרד החינוך ומשרד הבריאות

הקפדה על היגיינה וניקיון

הקפדה יתרה על כללי היגיינה בזמן האוכל

 מדריך אחד בגן פעמיים בשבוע–צמצום מפעילי החוגי העשרה על פי  הנחיות משרד הבריאות.

איסור הכנסת הורים ואנשים חיצוניים לגנים שאינם חלק מצוות הצהרון

הכללים הינם בהתאם להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות וכופים לשינויים.



שיתוף פעולה עם וועד ההורים
 הצהרוניםלשפר ולייעל את מערך התקשורת עם , נערכים שיקולי דעתבהתאם לפניות ההורים.

 צהרוני הוד מקיימת באופן קבוע פגישות עם הנהגת  הנהלת -שיתוף פעולה עם הנהגת ההורים
ההורים

נציגי הורים במהלך השנה האחרונה120-פגישות עם כ.

 יעמוד בקשר ישיר עם משרד הצהרונים בכל עניין ויקבל מידע אודות הנציג -הורה נציג מכל צהרון
.  חשובותחדשות והודעות , שינויים

הטמעת תכנת מוקד



בשבילכםאנחנו כאן 

8:30-11:00בשעות ' ה-'קבלת קהל בימים א

8:30-16:30' ה-'מענה טלפוני בימים א

09-7482902: טלפון

09-7410717: פקס

pniyot@mosdothh.comמדור פניות הציבור 

ronen@mosdothh.comהצהרונים מנהל 

:Facebookהוד השרון –החברה לקידום החינוך והתרבות 
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