
 

 

 הבארצהרוני                       

 תכנית הצהרונים בבתי הספר תשע"ט

 

 הורים יקרים,

 .ב'-לכיתות א' המחודשת "ניצנים"אנו שמחים להביא לידיעתכם פרטים אודות תכנית 

התכנית בהובלה של המועצה ובליווי, תמיכה ופיקוח של משרד החינוך, מכוונת לחזון המועצתי, לטיפוח 

העצמת הלומד, ע"י פיתוח מיומנויות, אינטליגנציות וכישורים, בדרכי למידה מגוונות ולמידה מתוך לו

 תחומי עניין ותוך שימוש בכלים מתקדמים.

תוצע והיא בין החינוך הפורמלי לבלתי פורמלי  רצף חינוכי מבטיחהמוצעת ההתכנית  

 .לבתי הספר: מבואות א', מבואות ב', יד חזון, נופים ורגבים

אחת  וסדנת אומןמגוונים בשבוע, חוג פנימי אחד  חוגים 4התכנית המחודשת מציעה  

 לחודש.

לאורך  הכשרהצוות מקצועי ומיומן שיעבור  בכל צהרון התכנית תופעל ע"י הצוותים: 

 ניצנים, רכזת לתכניתרשותית  . הצוות כולל רכזתהשנה בתכנית הכשרה מורחבת

מספק מערך הצוות   , כשביחד מדריכה וסייעת לכל קבוצהמורה , מוסדית מתכללת

 עולה להסעה. הוא  מרגע סיום יום הלימודים ועד לרגע בו  לילד תומעטפת כולל

בתחום השפה והאומנות, סביב מעגל השנה, הבעה למכוונת ללמידה ו התכנית החינוכית 

התכנית מכוונת לחזק   לצד טיפוח כישורי חיים, תקשורת בין אישית  וכישורי חברה.

ולעודד את הכישורים הרגשיים חברתיים של הילדים, תוך עיסוק בערכים וביכולות 

 הנמצאים בכל אחד מאתנו.

והכרות בין הילדים לבין יוקדש להכרות בין צוות הצהרון והילדים  חודש ספטמבר 

עצמם, תוך שימת דגש על התהליכים הרגשיים המתרחשים בקרב הילדים בעת הסתגלות 

 לאנשים ולמקומות חדשים.

 במסלולימים בשבוע ומאפשרת גם בחירה  5 -המועצה מציעה את המסלול המורחב בן  

 ימים המועדפים ע"י ההורים. 3 -החלקי, בן והוא המסלול חדש

  16:30הפעילות תתקיים מתום יום הלימודים ועד לשעה  

  



 

 המועצה: סבסוד העלות לאחר סבסוד משרד החינוך ו 

 ₪  735למסלול המורחב:  -

  ₪ 585למסלול החלקי:  -

ליווי בתרגול קריאה פעילות פנאי והפגה, מובנה אך גמיש הכולל:  תכנית סדר היום ב 

פעילות חינוכית סביב מעגל , ארוחת צהריים מזינה וחמה , חוג העשרה בכל יום, וחשבון

 ופעילות סגירה בדמיון מודרך או יוגה.  השנה

חשיפה והתנסות במגוון תחומים:  מבטיחיםבתכנית סמסטריאלית,  החוגים המוצעים 

יצירה  ,, דרמהוקורדינציהקסמי מדע, רובוטיקה, אנגלית בתנועה, אנגלית ביצירה 

 קומיקס., באומנות, השף הצעיר

, )פעמיים( אומנות בעץ -נגרות, בפעילות של שעתיים: סדנאות אומןאחת לחודש, יופעלו  

וסדנת  , סדנת אומנות מהטבעשף-וסוכר, מסטר מהנדסים צעירים, סדנת שוקולד

 פיסול באבן סבון.

 ובריאים הינה שעת חינוך להקניית הרגלי התנהגות ואכילה נכונים ארוחת הצהריים 

 מידי יום תוגש ארוחת צהריים חמה בהתאם לתוכנית "תזונה בריאה" של משרד החינוך. 

התפריט הבריא מכיל את כל מרכיבי המזון הנחוצים לגוף והוא נבנה על ידי התזונאיות  

. הארוחה 'מילגם'מיש  ע"י חברת בתפריט שבועי געל פי ההנחיות ושל תכנית ההזנה 

 בפיקוח ובקרה של תזונאית וטכנאית מזון. 

 התכנית כוללת הסעות  

בימי  ימי השלמהבנוסף לימי הלימוד הרגילים בהם יופעל הצהרון,  תכלול התכנית  

 : 7:30-16:30החופשה הבאים, במתכונת מלאה, בין השעות : 

 25-27.9.18- ימים 3 בחול המועד סוכות 

 3-6.12.18  +9.12.18ימים 5 – , בחנוכה 

 14-18.4.19 ימים 5 בימים שלפני חג הפסח 

 23.5.18  יום אחד  –בל"ג בעומר 

 10.6.18  יום אחד –באסרו חג שבועות 

 8:00-13:00בחנוכה ופסח, הצהרון יפעל כחלק מבית ספר של החגים, בין השעות:  

 בלבד.

אוחנה, רכזת החינוך המשלים למספר: יהודית ניתן ליצור קשר עם  לפרטים נוספים, 

088509791. 

  /school-http://land.148.digital/after, ניתן להיכנס לאתר המועצה או בלינק:  להרשמה

http://land.148.digital/after-school/

