
 

 פותחים את שנה"ל תשפ"ג בצהרוני מעגלים 

 

 ,הורים יקרים

 

רגע לפני    .מעגלים  חדשה ונפלאה של פעילות בצהרוני  ת שנהאנו נערכים לפתיחהתרגשות  ב בשמחה ו

 .  לאורך השנה  פעילות הצהרוניםעל   ו שחשוב שתדעמידע ריכזנו עבורכם  שמתחילים, 

  -חשוב לנו לשמור איתכם על קשר! אנחנו נמשיך ונעדכן בחוויות ובפעילות במהלך השנה, וכמובן 

 . תקשורתנשמח לעמוד לרשותכם במגוון אמצעי – לכםושאלה שאולי עוד נותרו כל עניין ב

על  כל המידע החבנעדכן  בו  שלנו,  מזמינים אתכם להיכנס לאתר    אנוזה  כבר בשלב   פעילות  שוב 

 . www.maagalim.org.il וכו': שיבוצי צוותים וחוגים, תכניות פעילות, תפריטיםהצהרונים, 

 

 

 

 

 

 

 יצירת קשר 

 ם במגוון דרכים: כשמח לעמוד לשירות נ

 

                                                                                  

        

 

 

 

 

 

 

לאתר האינטרנט 

 שלנו לחצו כאן

לשליחת הודעה 

 לחצו כאן בוואטספ

לחיוג למוקד 

 הטלפוני לחצו כאן

 

לשליחת דוא"ל 

 לחצו כאן

 "משהו מתחיל מתגלגל ברחובות , משהו אחר יורד במדרגות 

 משהו קורה, תופס לו בזנב משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו 

 מישהו מוכר עומד ומסתכל, אמצע הרחוב ומישהו אוכל, 

 כמה רעשים הופכים כבר למקצב

 משהו חדש  מתחיל אצלי עכשיו" )אילאיל תמיר(.
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 ספטמברמה צפוי לנו בחודש 

מחדש" נתחיל  "בואו  הרעיון  סביב  נפעל  ספטמבר  אני    .בחודש  הכרות,  של  בנושאים  נתמקד 

מגוונות של משחק, תנועה, שיר, יצירה,  והקבוצה, חברות, שותפות והדדיות. ניגע בנושאים בדרכים  

 סיפורים ועוד. 

מטרת הפעילויות בחודש זה היא להקל על חווית ההסתגלות של הילדים ולקיים אקלים מיטבי  

 לקליטת הילדים בחודש הראשון של שנת הלימודים. 

ת או  על מנת להכיר כל ילד וילדה באופן אישי, לאפשר להם להתחבר וליצור ביניהם חברויות חדשו

הראשון   החודש  את  נקדיש  בצהרון,  ומעשירה  בטוחה  טובה,  חוויה  להם  ולספק  ישנות,  לחדש 

נקיים   הקבוצה,  בתוך  השייכות  תחושת  את  ומחזקים  הילדים  את  המעצימים  היכרות  למשחקי 

 פעילויות משחק וגיבוש המחזקות ערכים של הדדיות שיתוף פעולה ועוד.

ן ילדי הצהרון ובמה אנו שונים זה מזו, נבנה את תקנון  נשחק במשחקי שמות, נגלה מה דומה בי 

, ונתכונן לראש השנה באמצעות יצירות שירים ומשחקי חברה סביב סמלי  תחווייתיהצהרון בדרך  

 החג. 

 

 :הצוותים באסיפות ההורים מפגש עם

הילדים גני  מחלקת  עם  הבוקר  בתיאום  צוותי  הונחו   ,

לה מנת  והצהרון  על  ההורים,  באסיפות  יחד  שתתף 

את   להורים  בצורה    הצוותיםלהכיר  רגועה  ולהגיע 

 שנת הלימודים. לפתיחת ובטוחה יותר 

 

 ימים ראשונים בצהרון:

רום טרום  )ט ועצהמ  ילדים שזוהי שנתם הראשונה בגן

ביום השני בשעה  , ו10:00בשעה  את הגן ( יסיימו חובה

 . ימשיכו בשעות הפעילות הרגילותלאחר מכן  , כש12:00

  10:00משעת סיום הגן )  צוותי הצהרון יגיעו בהתאם ילדי טרום טרום חובה בלבד :ל  ם שצהרוניב

לילדים  להכיר את הילדים ביחד עם ההורים, ולאפשר  ביום השני(, על מנת    12:00ראשון ו ביום ה

 שעות הפעילות יפעלו כרגיל. החל מיום הפעילות השלישי  ."נחיתה רכה" ובטוחהולהורים 

  בשעות   הרגילות,צוותי הצהרון יגיעו בשעות הצהרון   של ילדי טרום טרום וטרום חובה:בצהרונים  

13:45-16:45 . 

 



 

 השנה ברגל ימיןהמלצות לפתיחת 

ה משגרת החופש לשגרה  . החזרדיםלא פשוט עבור הילשיכול להיות  פתיחת שנת הלימודים היא צעד  

יכזנו עבורכם כמה המלצות  ר  ם.חברים חדשילעתים  ום, צוות חדש,  שונה, הפרידה מהבית ומההורי

 שיסייעו לכם ולילדיכם לפתוח את השנה על הצד הטוב ביותר! 

 

                                                                                                              :ועודדו שיח רגשיצהרון עוררו סקרנות לגבי ה

ללמוד ולהתנסות במגוון רחב של משחקים, פעילויות, לפגוש   יוכל לשחק,צהרון ספרו לילדכם כי ב

 חברים וליהנות. 

    :עודדו הבעה של מגוון רגשות

ציפייה, תסכול, קושי, חשש, שמחה ועוד. הדגישו את החיובי, והעבירו מסרים של ביטחון. עזרו  

לו כשקשה, למשל: לצייר, לדפדף בספר, לחבק את הדובי,  לילדכם ללמוד לזהות מה יכול לסייע  

 .לקפוץ במקום

 :חינוך לניקיון

לתרגל   )כגון:  חשוב  הילד  של  והיכולות  לגיל  בהתאם  לשירותים  הליכה  סביב  עצמאות  תהליכי 

 הורדת מכנסיים ולבישתם, ניגוב, שטיפת ידיים ועוד(.

 ן:איסוף הילדים ושיחה לאחר הג

,  צהרוןשאלו את הילד כיצד הרגיש ב  הקפידו להגיע בזמן לאסוף את ילד, על פי לוח הזמנים שייקבע.

חזקו אותו על ההתמודדות והדגישו כי אתם גאים בו. במקרה הצורך, ציינו כי לעיתים לוקח זמן  

חזרו על    לצהרון,ר שוב נחזור  הוא מקום טוב עבורו. הזכירו כי מחצהרון  להתרגל למקום חדש וה

 .מקום הפרידה וטקס הפרידה שקבעתם, ובדקו עם הילד אם יש משהו נוסף שיכול לסייע לו

 : זכרו שאתם לא לבד

. קשר רציף, אמון ושיתוף פעולה בין ההורים  לצהרוןיסייעו לכם בתהליכי הקליטה  צוות הצהרון  

בכל שינוי המתרחש    רכזת הצהרוןלצוות החינוכי ישרה על הילד תחושת ביטחון. חשוב לעדכן את  

תוכל לסייע לכם ו/או להפנות    הצהרון  מובילתאל תהססו לפנות בכל שאלה והתלבטות.  .  גם בבית

 .אתכם לגורמים הרלוונטיים

 

 

 

 



 

 יות העשרהחוגים ופעילו

. החוגים נבחרו בקפידה, בהתאם  י מפעילים חיצונייםבמהלך פעילות הצהרון יופעלו חוגים ע"

פי חוגים  חילו ן והסקרנות, נבצע על מנת לעודד את הגיוו -למשוב ההורים ונשות הצוות, והשנה 

 חוגים ופעילויות.   באמצע השנה, כך שכל צהרון יחשף למגוון רחב יותר של

 עמוד הצהרונים באתר האינטרנט שלנו בוצי החוגים המלאים יתפרסמו בשי

  ממשפחות שונות.   בע"חעל צורות חיים בטבע ועל  בחוג ילמדו    -)גנים(  סיפורי חיות  –פזית חוגים   .א

  סיפורי תנועה ודרמה. , פעילויות  משחקיםבובות ואבזרים ובעזרת    ,תמונותכרות בעזרת  ייעמיקו ה

וקבוצתית אישית  העצמה  חווים  כלים  ,הילדים  ויקבלו  והתנהגותית  רגשית    להצלחה.   התפתחות 

יכולותהתכנים   ושיפור  חברתיות    ביטחון עצמי, יכולות  , הערכה עצמית  מעלים   ,מאפשרים חיזוק 

 ותפקוד בקבוצה. 

  שמירה על כדור  , איכות הסביבה  ח,"הטבע ובע א  ה בנושהעשר  - )גנים(  ח"הטבע ובע  -ירפהג'פה  י .ב

  סביבה, בקניית כלים להתבוננות ה  הארץ ולמידה על התנאים באזורי אקלים שונים וארצות שונות.

 .  שיתוף פעולהתוך חקר עודד סקרנות  ל

כהןד .ג סיפורים  - )גנים(  דרמה  -רור  דרך  חברתיות  מיומנות  ועל  .  חיזוק  עצמם  על  ילמדו  הילדים 

משחק באמצעות כלי    תמיומנויופיתוח    שיתוף פעולה, הקשבה ועבודה בקבוצה.  על רגשות,  האחר,

 תנועה והנאה גדולה. נגינה,

ורמת    בהתאמה לגיל  אנגליתהשפה הלימוד חוויתי של    :)גנים(  שעת סיפור באנגלית  -טבע וחומר .ד

ריקוד ואם ניתן להתקדם    המשלביםהכרת שירים    מילים בודדות,  בהכרתהאנגלית נלמדת  . הילדים

 עם הקבוצה גם למשפטים מלאים ושיח בינאישי. 

  נלמד להכיר את החיות.  איכות הסביבה  החוג משלב התייחסות לעולם החי,  :)בתי ספר(  טבע וחיות .ה

 לחגי ישראל.  . בנוסף נתחבר באופן מיוחד שלהן הרגלי הרבייה והאכילה  אזורי המחיה, השונות,

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 וגיה ותכנית שנתית פדג

מנת להבטיח שהצהרון יהווה מסגרת משמעותית, חינוכית ומיטיבה, אנו משקיעים משאבים  על  

נשות הצוות בצהרון מקבלות בכל  פעילות הצהרון.  ת  ן של תכניות פדגוגיות שילוו אטמעתרבים בה

יומית, כאשר   ספציפי, דרכו מועברים  דגש על תחום  ישנו  בכל חודש  חודש חוברת פעילות ברמה 

   ו'.נלמדים סיפורים ושירים וכ  מסרים,

בעלת תואר שני,  חמוטל    .חמוטל שמש  פדגוגיתהרכזת  ההצהרונים  מחלקת  ת  מצטרפת לצוו  ,השנה

נ  בתכיבעלת  כמפקחת  רב  החינוךנית  סיון  משרד  של  הרך  "ניצנים"  הגיל  עם  וצוותים    ועבודה 

,  בשטח ובהשתלמויות מקצועיות  בהנחיית הצוותיםתפקידה בצהרוני מעגלים  תתמקד ב,  חינוכיים

התכניות עם  בכתיבת  להורים  ובסיוע  יומיומי    אתגרים,  באופן  תערוך  חמוטל  בצהרון.  פדגוגיים 

 . בצהרונים ותדריך את הצוותים בשטחתצפיות 

על    התכנית השנתית מחולקתכאמור,   לנושאים חודשיים, כאשר בכל חודש ישלח להורים עדכון 

לעבור.  עומדים  שהילדים  והחוויות  הצפויה  של    הפעילות  הידע  עולם  להעשרת  מכוונת  התכנית 

ניית ערכים. כל  ק בין אישיות וגופניות ולהאישיות,  -התלמידים, לפיתוח מיומנויות קוגנטיביות, תוך 

משחקי דמיון, שיח  זאת, באמצעות משחקי חברה, משחקי תנועה, יצירות, פעילויות חקר וניסויים,  

 . במליאה, פעילויות סביב שירים ועוד

 

 נושא חודש

 "שוב נתחיל מחדש". אני והקבוצה. היכרות, חברות, שותפות והדדיות.  ספטמבר

 "תשמור על העולם ילד". חינוך סביבתי.  אוקטובר

 "מה תרצה להיות כשתהיה גדול". מקצועות שונים ומעניינים.  נובמבר

החלל ובכלל". יבשות העולם, החלל שסובב אותנו, ימים  "כדור הארץ  דצמבר

 ואוקיינוסים. 

 "בריא לי לגדול בריא". הקניית הרגלי תזונה וספורט נכונים לילדים.  ינואר

"שונה זה לא משנה". גיוון כערך. מתן ביטוי לקבלת המגוון האנושי   פברואר

 והתרבותי. 

 התיאטרון. "המסע לארץ התיאטרון" .הכרות עם עולם  מרץ

 "חיות זה בטבע שלי". חינוך סביבתי.  אפריל 

 "המסע אל ארץ האמנות". חשיפה את עולם האמנות.  מאי 

נרענן ונסכם נושאים שנחשפנו אליהם   –"העולם שלי". חודש מסכם   יוני

 במהלך השנה. שבוע בריאות, שבוע איכות הסביבה וכדור הארץ. 

 

 



 

 ר יום בצהרוןסד

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הזנה 

הוחל  שנים,  מספר  אחרי  לראשונה  ההזנה  פה  השנה,  את  חברת  הצהריים  המספקת  ארוחת 

 . ינה מעמיקהטיים, לאחר תהליך ארוך ויסודי של בח-ונכנסה חברת לאנץ'  בצהרונים

הצהרונים תפריט  הח הושם  ,  בקביעת  ומשרד  הבריאות  משרד  הנחיות  על  גיוון  דגש  מירבי,  ינוך, 

 וללא חומרים משמרים.מעובדות  שימוש במנות לא 

המשרד  עם  ובשיתוף  לראשונה, 

נת הסביבה והמועצה האזורית  להג

יותר   יסופקו  לא  מודיעין,  חבל 

ב בצהרונים!  פעמיים  חד  גני  כלים 

צ הרונים  הילדים בהם מתקיימים 

רב  כלים  נרכשו  מדיחים,  הותקנו 

זבל  פעמיים,   כמויות  נחסוך  וכך 

איכות   על  ונשמור  אדירות 

לתנ בהתאם  בנוסף,  אי  הסביבה. 

ההזנה  המכרז מחברת  דרשנו   ,

המזון   את  בכלי  לספק  לצהרונים 

  נירוסטה, ולא בקופסאות פלסטיק.

רוחת צהריים חמה ומזינה בהתאם לתפריט דו שבועי משתנה, וכן  מאבמהלך הצהרון יהנו הילדים 

דשה? היכנסו  כיר יותר את חברת ההזנה הח להרוצים    כריך ופרי לקראת סיום הצהרון.   - 4לארוחת  

  ltime.co.i-https://www.lunch :לאתר

  טרנט שלנו, מוזמנים להתעדכן!תפריט הצהרונים המשתנה יפורסם באתר האינ

https://www.lunch-time.co.il/


 

 שעות פעילות ופרטים כלליים 

לאסוף את הילדים    נבקש מההורים להקפיד ולא  .16:45-13:45  -הילדים  בגנישעות פעילות הצהרון  

 זמן קיום מפגש/פעילות חוג. שעת סיום הצהרון, וכן לא בלאחר 

"ז מלא ומפורט לכל  . לובהתאם לשעות סיום בית הספר -בבתי הספרשעות פעילות הצהרון 

 . צהרון מפורסם באתר האינטרנט שלנו

 

 

 כונת קייטנה בחופשות משרד החינוךפעילות במת

ימים בשנה בזמן חופשות משרד החינוך, יעבוד    14-בהתאם ללוח החופשות המפורסם באתר שלנו, ב

במתכונת   ארוכים  הצהרון  להילדים    .08:00-16:00שעות  בימים  השנה  הרשומים  לאורך  צהרון 

נפרד.   ברישום  נדרשים  ולא  הארוכים  לימים  אוטומטית  יפורסמו  רשומים  אלה,  ימים  לקראת 

 נטיים בטרם הפעילות.  חוזרים רלוו 

יול  ואוגוסטקייטנת הקיץ בחודשים  ילדי הצהרון    י  נפרדת מפעילות הצהרון השנתית, וגם  הינה 

 ד.נדרשים להירשם אליה בנפר 

  

 

 אנו כאן בשבילכם, באיחולי שנת לימודים מוצלחת ובריאה,  

 והצוותים  צהרוניםהמחלקת 

 ם במגוון דרכים: כנשמח לעמוד לשירות 

 

לאתר האינטרנט  

 שלנו לחצו כאן

לשליחת הודעה 

 לחצו כאן בוואטספ

לחיוג למוקד 

 הטלפוני לחצו כאן

 

לשליחת דוא"ל 

 לחצו כאן
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