
 

 2020אוגוסט 

 

 הורים יקרים,

 

ראשית, אני מבקש לברך אתכם ואת ילדיכם עם פתיחת שנת הלימודים תשפ"א, בברכת שנה 

 טובה, מוצלחת ובריאה.

שנת הלימודים הקרובה מזמנת לנו אתגרים רבים ומורכבים, אך אנו נחושים לעשות הכל על מנת 

 צהרוני גני הילדים.לאפשר לילדים שגרה חינוכית תקינה ואיכותית במסגרות 

עם כניסתי לתפקיד מנכ"ל החברה, לפני כארבעה חודשים, שמתי לי למטרה להביא לשיפור 

משמעותי בפעילותם של צהרוני מעגלים. חלק מהצעדים כבר בוצעו, ורבים עוד יבוצעו, בנושאים 

 הבאים:

ל : הפעלת אתר אינטרנט מתעדכן עם כשיפור התקשורת עם ההורים והגברת השקיפות .1

המידע הרלוונטי על הצהרונים, עבודה שוטפת מול נציגי הורים מכל צהרון, עדכונים 

 הצהרון, ועוד.הפעילות שוטפים בהודעות סמס, עדכון חודשי על תכנית 

יציאה למכרז חדש לחברת ההזנה המספקת את ארוחת הצהריים  שיפור תפריט ההזנה: .2

 , ללא מוצרים עתירי סוכר ושומן.והגדרת תפריט בריא יותר, עשיר יותר ומגוון יותר

קיום שוטף של השתלמויות והדרכות  שיפור התכניות הפדגוגיות וליווי הצוותים: .3

 .הפעלת מערך בקרה ופיקוח לביקור בגניםולצוותים לאורך כל השנה 

שליחת משובי שביעות רצון להורים מספר פעמים בשנה  קיום שגרה של בקרה ומדידה: .4

 מרכיבי הפעילות. יתרהחוגים, ההזנה ואודות פעילות הצהרון, 

 

ערב פתיחת שנת הלימודים, אני מבקש להודות בראש ובראשונה לראש המועצה, מר שמעון סוסן, 

ולהנהלת המועצה, על ההשקעה הבלתי פוסקת במסגרות החינוך המשלימות במועצה, על 

 המעורבות והליווי הבלתי פוסקים.

רכזת המחלקה,   -מנהלת המחלקה, וטל יחזקאל -לגאליבנוסף, לצוות מחלקת הצהרונים, רחלי 

 ולכל אחת ואחת מנשות הצוות בצהרוני גני הילדים, שנותנות לילדים את הלב והנשמה.

 

 בברכת בריאות והצלחה,
 מיתר שורץ

 מנכ"ל

 



 

 !בגני הילדים פותחים שנה בצהרוני מעגלים
 ימים ראשונים בצהרוןשעות פעילות ו

 .01.09.20 -יפעלו החל מהיום הראשון ללימודים, ביום שלישי הצהרוני גני הילדים 

 .13:45-16:45ה', בשעות -צהרוני גני הילדים יפעלו לאורך השנה בימים א'

ימים בשנה, בחופשות משרד החינוך, יפעלו הצהרונים במתכונת יום ארוך, בין השעות  14במהלך 

 .. לוח החופשות המלא נמצא באתר הצהרונים08:00-16:00
 

 חוגי העשרה

, בתחומי דעת שונים: במסגרת פעילות הצהרון, מתקיימים שני חוגי העשרה ופנאי בכל שבוע

ספורט, תנועה, מוזיקה, אומנות ועוד. החוגים מודרכים ע"י מפעילים חיצוניים מקצועיים. 

. במחצית השנה יתבצע שינוי בשיבוץ החוגים על מנת לגוון ולרענן את פעילות החוגים לילדים

בעזרת פעילות החוגים, אנו מצליחים לספק לילדים חווית למידה איכותית, מגוונת ומהנה לאורך 

 כל השנה.

 

 הזנה בצהרון

ילדי הצהרון נהנים מארוחת צהריים חמה ומזינה, בהתאם לתפריט דו שבועי קבוע, המתפרסם 

 באתר האינטרנט של הצהרונים, לעיונכם. 

"התעשיינים" בהתאם להנחיות קפדניות ביותר של משרד ארוחת הצהריים מסופקת ע"י חברת 

 הבריאות, וע"פ תפריט שאושר על ידו.

 ארוחת צהריים כוללת מנה בשרית, מנת פחמימה, ירקות מבושלים וירקות טריים.

 בנוסף, מקבלים הילדים ארוחת ארבע הכוללת פרי וכריך עם מגוון ממרחים.
 

 סדר יום בצהרון

חה עם צוות הצהרון, פעילות חופשית במרחב הגן והכנה לקראת ארוחת מפגש פתי 14:00 – 13:45
 הצהריים.

 ארוחת צהריים חמה ומזינה. 14:30 – 14:00
 משחקי קופסא / פעילויות יצירה. 15:00 – 14:30
 חוג העשרה / מפגש מרכזי / יציאה לחצר. 16:00 – 15:00
 ארוחת ארבע, מפגש סיכום ופינות משחק. 16:45 – 16:00

 
 יצירת קשר

, שוטף ומתעדכן בכל הנוגע , ניתן למצוא מידע רחבשל מעגליםאתר האינטרנט , בעמוד הצהרוניםב

 לפעילות הצהרונים.

מחלקת הצהרונים עומדת לרשותכם בכל עניין ושאלה. אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בנוסף, 
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