להורים שלום!
ברצוננו לברך את ילדכם עם כניסתו לצהרון בברכת הצלחה ושנה טובה!
אנו מקוים שהילד ייהנה ,ילמד ויפיק את המיטב מתוכנית הצהרון המתוכננת.
השנה תמשיך לפעול תוכנית "בואצהרון" בגנים בשיתוף אגף החינוך .סייעת הרצף
תכנס לחלק מהגנים ,החל מהשעה  10:30בבוקר ותלווה את הילדים לאורך כל היום עד
השעה  . 16:45הסייעת תהיה חלק מהצוות חינוכי של הבוקר בגן ותמשיך עבודתה בצהרים.
בימים הארוכים של חופשת מוסדות חינוך תעבוד מהשעה  7:30עד .16:30
 .1ניהול אורחות חיים ושגרה בימי קורונה
 הצוותים החינוכיים ,התלמידים והוריהם ,יגיעו למוסד החינוכי בתנאי שאינם
נדרשים לבידוד על פי הנחיות משרד הבריאות ,ללא חום מעל  38מעלות או
תסמינים הקשורים בקורונה (שיעול ,קשיי נשימה או תסמין נשימתי אחר) או
נחשפו לחולה מאומת.
 תותר הכניסה לצהרון אך ורק לצוותים החינוכיים ולתלמידים ,בהתאם לתכנית
שנקבעה ,לאחר חתימה על הצהרות בריאות כנדרש.
 לילדי הגן אין חובת עטיית מסיכה ולילדי בית הספר שגילם עולה על  7והכל על
פי הנחיות משרד הבריאות.
 תתקיים הקפדה יתרה על היגיינה אישית לפני תחילת הפעילות ,במהלכה
ובסיומה .אנשי הצוות והתלמידים יקפידו על שטיפת ידיים עם מים וסבון או
חומרי ניקוי.
 ניקיונם של תאי השירותים יבוצע באופן שוטף במשך כל יום הפעילות.

 .2נוהל שחרור ילדים בתקופת קורונה:






הכניסה והיציאה של התלמידים מהצהרון ייעשו באופן מבוקר על ידי צוות
הצהרון תוך הקפדה על חבישת מסכה לכל הנמצאים במרחב הציבורי (למעט
ילדי הגן/בי"ס) והקפדה על מניעת התקהלות.
מניעת התקהלות תהיה באחריות ההורים המביאים ומחזירים את ילדם
מהצהרון .
ההורים לא יורשו להיכנס/לשהות במוסד החינוכי.
יישמר מרחק של שני מטר בין הנוכחים.
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בעינינו מסגרת צהרון יכולה וצריכה לתרום להתפתחותו של הילד ועולמו ולכן ,כל שעה
במסגרת הצהרון שלנו ,חשובה ומכוונת למטרת העשרה וצמיחה של הילד וזאת תוך כדי
שימור הכיף וההנאה שמתלווה לכך.
מקומו של הילד וצרכיו השונים הם אצלנו מרכז העשייה :שיהיה שבע ,שיהיה שמח ,שיהיה
מאושר ,שיתפתח ,שילמד ,שידע איך לרכוש חברים ,שיהיה לו מענה לכל בעיה שתצוץ,
שידע לבקש עזרה מתי שצריך וכמובן שהכול יעשה עם חיוך ואהבה .במקביל חשוב לפתח
הרגלים נכונים של עבודה ,להציב גבולות ,להעשיר וללמד.
לפיכך ,פעילויות הצהרון מועשרות בתוכן רב ,תוך זיקה לתוכנית הלימודית של משרד
החינוך ,חגי ישראל ,אירועים מיוחדים ועונות השנה ,ותמיד יוגשו לילדים באופן שונה ומיוחד.
מטרתנו היא לא לחזור על התכנים המוגשים בבוקר ,אלא לפתח ולהרחיב אותם מתוך נקודת
התייחסות שונה וחדשה וגם לחדש בתכנים חדשים .בצורה זאת ,הילד מועשר הן ממסגרת
הבוקר והן אצלנו בצהרון.
אנו שמים דגש מיוחד על ערכים של חברות ,קבלת האחר והשונה ,עזרה לזולת ,ערך
ההתנדבות ועוד כחלק מהתפיסה החינוכית שלנו.
ההעשרה בצהרון תעשה באופן חוויתי ומהנה באמצעות סיפורים ,יצירה ואביזרים שונים.

מידע כללי:
 .1שעות פעילות הצהרון:
ימים א' -ה' ( 14:00-16:45 :ביה"ס בהתאם למערכת השעות  -מ )12:45
מצ"ב לוח חופשות שנקבע לפי לוח חופשות הצהרונים של משרד העבודה ,הרווחה
והשירותים החברתיים בשילוב משרד החינוך ופירוט ימים ארוכים.
הפעילות ביום מלא היא בין השעות.16:30 -7:30 :
אנא הגיעו בזמן לאסוף את ילדכם (במידה ותגיעו באיחור ,תחויבו על  36לשעה/
לחלק ממנה ,ותשלום נוסף על הסעת העובדת במקום ההסעה) .אנא הימנעו מאי
נעימויות לילדכם ולעובדת.
 .2סדר היום בצהרון ביה"ס*:
 -12:45קבלת הילדים במפגש -ביה"ס
 -13:00-14:00הכנת שיעורי בית  /משחק חופשי
 -14:05ארוחת צהריים
 -14:35-15:15חוג  /פעילות מובנית
 - 15:15-16:00פעילות מובנית  /חוג  /זמן חצר.
 -16:00-16:30ארוחת מנחה ומפגש סיום יום.
 -16:30-16:45משחק חופשי ואיסוף ילדים
*ייתכנו שינויים בהתאם לצורך
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סדר היום בצהרון גן*:
 -14:00קבלת הילדים במפגש גן.
 -14:05ארוחת צהריים
 -14:35-15:15פעילות מובנית  /חוג
 -15:15-16:00חוג  /פעילות מובנית  /זמן משחק חופשי  /חצר
 -16:00-16:30ארוחת מנחה ומפגש סיום יום.
 – 16:30-16:45משחק חופשי ואיסוף הילדים.
*יתכנו שינויים בהתאם לצורך
סדר היום נבנה כך שיאפשר לילדים הפוגה ומנוחה בצד העשרה ופעילות חינוכית .בימי
הפעילות המלאים ישולבו הפעלות וסדנאות להעשרה נוספת ,מידע נוסף יינתן בהתאם.
 .3הכשרת הצוות :
צוות הצהרון השתתף במהלך הקיץ בימי הערכות ,ימשיך לעבור במהלך השנה סדרת
השתלמויות  /קורסים בנושאים שונים כדי לפתח את יכולותיו המקצועיות .תכנית
ההשתלמות כוללת :הגשת עזרה ראשונה ,הרצאות מגוונות בתחום החינוך אשר נותנות
כלים ועזרים נוספים בעבודה בצהרון ,סדנאות יצירה ועוד .הצוות המקצועי של ח.מ.ש
ימשיך לתת לסייעות הדרכה פדגוגית שוטפת כדי לקדם את הפעילות החינוכית בצהרון
בנוסף לפעילותה של היועצת החינוכית של צהרוני חמש ד"ר נאווה וולפסון.
בנוסף מתקיים פיקוח רצוף מטעם אגף החינוך במועצה ומשרד החינוך.
 .4מזון:
הילדים נהנים מארוחת צהריים בשרית חמה ומזינה ומארוחת מנחה קלה .הארוחות
יסופקו ע"י חברת "מבושלת" שזכתה במכרז להגשת ארוחות הילדים בצהרון.
בתפריט הארוחה :מנת חלבון (בשרית  /צמחונית) ,מנת פחמימה ,מנת ירק מבושל,
מנת ירק  /סלט ופרי לקינוח .השתייה המוגשת בצהרון היא מים בלבד.
כל התפריט עבר אישור של דיאטנית מטעמה של חברת "חמש" בתיאום עם הדיאטנית של
חברת "מבושלת" שהתאימו אותו לפי צרכי ההתפתחות של הילד.
מזון בריא ואורח חיים בריא ,הוא חלק מתוכנית הליבה שלנו במהלך הצהרון.



במידה ויש לילד/ה רגישות כלשהי לאוכל או צורך מיוחד אנא פנו אלינו ונשתדל
לעזור.
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העברת בקשות אישיות בנושא אוכל ניתן להעביר רק דרך צוות המשרד.
בימי הפעילות המלאים יש לשלוח עם הילד ארוחת בוקר /כריך.
במהלך השנה אנו עוקבים אחר אספקת המזון ,טיבו ,דוחות מעבדה ,ביקורי
פתע בחברת הקייטרינג וכן שביעות הרצון של הילדים והצוות החינוכי
מהשירות .בהתאם לכך יכולים להיות שינוים בתפריט הארוחה וכדומה.

 .6תכנית חינוכית:
צוות הצהרון מקבל מידי חודש תכנית חינוכית מסודרת המכילה את כל חומרי
הפעילות הנדרשים לפעילות עם הילדים ( שירים ,סיפורים ,יצירות ,הצגות ,חומרי
יצירה ,מגזרות עבודה ועוד ).
מידי חודש נשלח אליכם למייל דף מידע עם פירוט הנושא החודשי.
 .7אנא עדכנו אותנו בכל בעיה רפואית של הילד ועל כל שינוי במצבו ובפרטי הילד
(טלפונים  /מי בא לקחת  /נסיעה לחו"ל.) ...
בכל בעיה ,נשמח להקשיב ולעזור .הצוות תמיד נמצא בשבילכם ולשירותכם.
למשרד הנהלת הצהרון ניתן לפנות בטלפון 9730595 :שלוחה 2
בימים א'-ה' ( 14:00 -9:00 :במידה ואין מענה אנא השאירו הודעה ונחזור אליכם).

בברכת שנה טובה ,בריאה ופורייה!
אודליה אלגלי,

ענת אפרים,

מנהלת צהרוני חמש

ס' מנהלת אגף חינוך

החברה העירונית חמש

ומנהלת מח' קדם יסודי
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