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 2019קיץ 

 

 איגרת להורים 

 לקראת פתיחת שנת הלימודים תש"פ
 

 הורים יקרים, 

 להתחיל השנה בגן עירוני.  /תמיועד הילד/ה שלכםמהרשימות שקיבלנו נמסר לנו ש

, מידע טרום חובה-טרוםגן רלוונטיות להורים של ילדי יכולות להיות ספציפיות ש שאלותאיגרת זו נועדה לענות על 

 .hayom.com-www.b נוסף יש כמובן באתר שלנו 

 

 ברוכים הבאים! –נגיד  –לפני הכל 

 

  גדלתם והגעתם לגיל  הנהעד עכשיו הבן/הבת שלכם היו כנראה בגן פרטי ו

קצת שיגרה ושפיות. פתיחת שנה  התרגשות וגם צמיחה,, שמחה ןאית ותושנה חדשה מביאהתחלה חדשה 

הורים, ילדים וצוות, התמודדויות עם שינויים ומצבים חדשים. רצינו שתדעו ששמנו לנו כמטרה  –דורשת מכולנו 

לב אישית.  ראשונה להעניק לכל הילדים מרחב של הקשבה, ענין, פיתוח כישורים חברתיים, ביטחון ותשומת

צוות הצהרון נבחר בקפידה ומקבל הדרכה לאורך כל השנה. מעבר לכך, אנחנו מבינים ששיתוף פעולה בינכם 

ההורים לביננו הוא הבסיס להצלחה ולכן מעודדים אתכם ליצור קשר עם צוות הגן ו/או עם המשרד בכל עניין 

 .ודבר

 

 צהרון? ומה

הילדים מקבלים ארוחת ערך החינוך הפורמאלי בגני ילדים. למבהמשך  המתקיימת מסגרת חינוכית הנו צהרון

הכל כחלק מתוכנית חינוכית המלווה את הילד לאורך כל השנה.  -צהריים חמה, כמו גם חוגים, הפעלות ויצירה 

  .במבנה של גן הבוקר 14:00-16:30בין השעות חמישי עד  ראשוןהצהרון פועל בשגרה בימים 
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 בצהרון?מי 

ולאחר מכן מותנת במקום פנוי.  15.8.19 -נים להירשם לצהרון. ההרשמה פתוחה עד המיכולים ומוזכל ילדי הגן 

 משותפת אחת באחד הגנים. צהרון ופעלי ילדים )בשתי הכיתות( 35 -במתחם בו שני גנים ורשומים פחות מ

 . hayom.com-www.b הנחיות לביצוע ההרשמה נעשים באתר שלנו ההרשמה וה

 צוות הצהרון

ילדים הצוות כולל גננ/ת  30 חובה בהם רשומים מעל-טרום+ טרום -גני טרוםגננ/ת וסייע/ת. ב צוות הצהרון כולל

 לקראת הראשון בספטמבר.לנרשמים  וישלח צוותי הצהרוןפרטים על  סייעות. ושתי

נבחרים בקפידה  -גננים, גננות, סייעים וסייעות  –גיוס צוות זו אולי העבודה הכי קשה וחשובה שלנו. הצוות 

 ועוברים הכשרה והדרכה לפי צורך.

 תחילת שנה

 צוות הצהרון יגיע להכיר את הילדיםהראשון והשני בספטמבר נחשבים כימי הסתגלות בגן. באחד מהימים הנ"ל, 

 ויישאר בסוף היום להיכרות גם אתכם ההורים.

 ואחריו צהרון. בגן יום גן רגילבספטמבר, יום שלישי, יש  ושהבשל

 

 בצהרון כללי סדר יום

 קבלת הילדים ובדיקת נוכחות - 14:00

 ארוחת צהריים - 14:10

 / חוג צהרוןפעילות חינוכית של צוות ה/ זמן חופשי - 14:45

 יום מפגש סיום - 16:00

 לאיסוף הילדים פתיחת שער - 16:15

 סיום פעילות - 16:30

  

 

 קבלת הילדים ובדיקת נוכחות

  מתיישבים לאכול. ובדיקת נוכחות . לאחר מפגש קצרבשעה שתייםהצוות שלנו מקבל את הילדים 
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 ארוחת צהרים

פרי וטריים ירקות  מנת חלבון, ירק ופחמימה עם וכוללת חמהובשרית הנה המוגשת לילדים ארוחת הצהריים 

וארוחת פירות שמוגשת  ארוחת הבוקראחרי נה הארוחה השלישית שלהם ביום יארוחה זו ה קינוח )כשר(.ל

 .לחצ/י כאן לפרטים נוספים חברת הקייטרינג איתה אנחנו עובדים נקראת 'לאנץ טיים'. .12:00סביבות השעה ב

 פעילות חינוכית 

הילדים הכרת בהקניית הרגלים  מתמקדתבתחילת השנה בגני הטרום טרום הפעילות החינוכית של הגננת 

   .העל פיבדת עתו תוכנית חינוכית תבחר הגננ/ת. בהמשך קבוצההוגיבוש 

 חוגים

מגוון החוגים  .ת יחד עם הגננת בהתאם לגיל הילדיםיבכל צהרון מופעלים שני חוגים בשבוע. בחירת החוגים נעש

 ..ועוד יוגה, שחמט, מסע בעולם, ריקוד סיפור, מדע, ספורט, אומנות, מוזיקה, תנועה, הוא רב: תיאטרון

 איסוף הילדים

תעמוד איש/אשת צוות ותוציא ילד לגן בכניסה  ,. למען בטיחות הילדים16:15-16:30 בין השעותהילדים איסוף 

ואת הילדים  בתחילת השנה הצוות עדיין לא מכיר אתכם. לתשומת ליבכם, אל המבוגר שהגיע לאסוף אותו ילד

במידה ומישהו שאינו בטיחותי ורגוע. זר בסבלנות על מנת שהיציאה מהגן תעשה באופן אוהנכם מתבקשים להי

  הורה של הילד מגיע לאסוף אותו, אנא ידעו את הצוות שלנו מראש.

** 

 

 גמילה

 אואנא דאגו תמיד שיהיה במגירה ספוסים. להיות גמולים. אבל.. קורה ויש פ ילדים המתחילים גן עירייה אמורים

בצהרון . בהחלפת הבגדים ובניגובהצוות שלנו יודע שעליו לעזור לילדים  .שני סטים של בגדים להחלפהבתיק 

 שלנו לא יישאר ילד רטוב!

 צהריים מנוחת

בכל גן של קטנטנים יש שניים שלושה מזרנים שינה. אבל, שמוגדר לואין זמן  בשעות הצהרון יש פעילות עירה

 בצהריים יעלם מאוד מהר!אולי תופתעו, אבל הצורך שלהם בשינה  .קטנים למקרה שירצו לנוח
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 נקודה אחרונה ברוח התקופה

אנחנו נתקלים לאחרונה בסיפורים קשים על אלימות כלפי ילדים. הסיפורים האלו קשים ברמה הרב לצערנו 

האישית, ההורית והמערכתית. אל לנו לשכוח את הרוב המוחלט של נשות ואנשי החינוך שעושים את עבודתם 

יום. מהצד שלנו אנחנו עושים כל שביכולתנו להכיר את הצוות בגן, -יוםהילדים  נאמנה, אוהבים ומטפחים את

לבקר, לבוא לראות ולשמוע. מהצד שלכם אנחנו רוצים לדרבן אתכם לשאול את הילדים שלכם כל יום על היום 

' ותקבלו תשאלו 'מה היה? –כי אז תקבלו מילה או שתיים )למשל 'היה כיף'(  –שלהם בגן. אל תשאלו 'איך היה' 

  יותר פירוט ואינפורמציה.

 

 

 

   יה!ינאחל לכולנו הצלחה ושנת לימודים טובה ופור

 

 b.hayom@gmail.com ובמייל  6963350-03במידה ויש להם עוד שאלות, אנחנו כאן בטלפון 

 נאחל לכולנו בהצלחה ושנה טובה!

 צוות 'בצהרי היום'
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