
 
 

 ד"בס

 אפרת קהילתי מרכז צהרוני

 ז"תשע ל"שנה

 רצף את וממשיכה ה/הילד לגילההתפתחותי  ו לשלב מותאמת חינוכית סביבה הינה הצהרון מסגרת

, העשרה חוגי,  חינוכיות פעילויות: ומחבקת תומכת סביבה מעניק הצהרון. בבוקר והפעילות הלמידה

 .אישיותו לבניית ותכנים ערכים והקניית הילד של לעולמו התייחסות עם כוניםתזונה נ  הרגלי

 השתלמות עובר הצוות ,שלנו העדיפות סדר בראש הוא שלנו הצהרונים במסגרת הילדים בטיחות

 .המועצה של חינוך ט"קב עם שוטף ורענון ביטחון השתלמות, ראשונה עזרה

 פעילות בתוכו כוללו  ביטחון תחושת לילדים לתת מ"ע  וקבוע מובנה הינו בצהרון היוםסדר 

 .מפורטת חינוכית תוכנית י"עפ מגוונות

 :בצהרון היום סדר

 .ומפגש הילדים קבלת  14:00 -14:30

 .מזינה צהרים ארוחת 14:30 - 15:00

 פינות/ חברה משחקי /חצר משחקי /סיפור שעת /חוגים: מרכזית פעילות 15:00 -15:45

 מגוונים בחומרים חופשית יצירה, מכוונת יצירה: בשולחנות מוקדים י"עפ פעילות 15:45 - 16:30

 ויצירתיות עצמאות ומעודדים התנסויותבחירה ו לילד המאפשרים

 .ההורים י"עאיסוף הילדים 

 המבטיחים ונעימה חמימה , ביתית אוירה להעניק החינוכי הצוות משתדל בצהרון -בצהרון אקלים

 .ילד לכל אישיתה וצמיח התפתחות המאפשרת סביבה

 ומדריכה הרכזת י"ע תמידיים ובקרה בפיקוח נמצא הצהרון צוות -והשתלמויות הדרכה פיקוח

 :הכוללים פדגוגית

 בצהרונים שוטפים ביקורים. 

 מובנית עבודה ותוכנית מסודרים נהלים י"עפ עבודה. 

 את ולמקצעבכדי להעשיר , מקצועית פדגוגית מדריכה י"ע מקצועיים כלים ומתן השתלמות 

 .הצוות

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 מלווה הצוות,בחינוך הכשרה בעל צוות  באמצעות המופעל חינוכי ארגון מהווים שלנו הצהרונים

 .העשרה ובהשתלמות בשטח הצוות  את המלווה מקצועית  פדגוגית בהנחיה

(. נועה בקצבתוזאולוגיה  – ז"תשע ל"בשנה) העשרה חוגי 2 מתקיימים הצהרון במהלך -חוגים

 .מאתגרת חינוכית חוויה שמספקים הכשרה בעלי מדריכים הילדים לגיל מותאמים התכנים

 מגיע האוכל. הבריאות משרד אישור לה אשר' נצאבר קייטרינג י"ע מסופקת צהרים ארוחת -תזונה

 תזונאית ידי על נבנו הארוחות.אחידה חום רמת על שומר אשר מיוחד ובמיכל, גבוהה אסטטית ברמת

 ירק מנת, פחמימה מנת, חלבון מנת יום מידי מכיל המזון הרכב(, מעובדת אינה החלבון מנת)

 .ופרי, טרי/ מבושל

 .לשבועיים אחת ומשתנה מגוון הינו התפריט

 .אריה שטרןר, והרב אעמ שלמה הרבשל ירושלים  תבהשגחת הרבנות מהודר -כשרות

 ע"י דף קשר שנשלח במסגרת הנעשה על שוטף באופן מעודכנים ההורים -ההורים עם קשר

 .המייל באמצעות

, נשמח לקבל מכם ובקשה שאלה בכל אלינו ולפנות בעשייה שותפים להיות ההורים את מזמינים אנו

 פידבק בכדי לייעל ולשפר ולחזק.

 נשאר הילד,הבוקר משעות הילדים שוהים בהם הגנים במבני מתקיימים אפרת קהילתי מרכז צהרוני

 .ובטוחה מוכרת בסביבה לצהרון

 14:00-16:30 השעות בין' ה-'א בימים פועל הצהרון

 של החופשות ללוח בכפוף 7:30-16:00 השעות בין הצהרונים יופעלו החגים חופשות ימי במהלך

. מראש הקייטנה לימי הרשמה עורכים אנחנו. התארגנות לצורך .מראש שמפורסם ת"התמ משרד

 .רישום על הודעה תינתן להורים

 matn10140@gmail.comצוות הצהרונים פתוח להארות והערות מצד ההורים במייל 

 ,ואוהבת חינוכית במסגרת ילדיכם על לשמור כדי הכל את שנעשה מבטיחים אנחנו    

 מימוןרבקה -הצהרונים רכזת                                      
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