
 
 

ורים יקרים,ה   

בית תלמיד באחריות ותחת פיקוח המתנ"ס. –(, יפתח צהרון 2015-2016החל משנה"ל תשע"ו )  

  הצהרון ייתן מענה לילדי הגן וילדי בית חינוך מתן ויופעל במתחם החטיבה הצעירה.

ואיכותי,  אופטימלי במהלך החודשים האחרונים קיימנו תהליך ארוך של בחינת כל האפשרויות למתן מענה
בהתחשב ככל האפשר בפרטים ובנושאים החשובים לכם ההורים אשר יאפשר יצירת מסגרת יציבה, מכילה 

  !!ומדריכה לילדינו ומקום מחבק בו יוכלו לאכול, לנוח, להכין שיעורי בית ובעיקר להנות

כל זאת באמצעות צוות מקצועי, מסור ומנוסה ובשיתוף פעולה עם דינה פלד מנהלת בית חינוך מתן וקשר ישיר 
 עם צוות המורים בבית הספר.

  

הצהרון יהווה מסגרת חינוכית המשכית לקבלת תכנים הפגתיים וערכיים השונים מהתכנים המועברים במערך 
ות להעשרה בתחומים שונים. כמו כן, יאפשר ליווי הילדים הלמידה בשעות הבוקר ויפתח אפשרויות רב

  לפעילויות החוגים במתנ"ס.

אשר להם ניסיון רב ומפעילים כיום מספר רב   לצורך השגת מטרות אלו, בחרנו לעבוד עם מרכז "הכוכב הבא"
 של צהרונים ביישובים שונים במתכונת דומה.

טנדרטים גבוהים בכל התחומים: תכנית פעילות בליווי יועצת "הכוכב הבא" נחשב לצהרון איכותי ביותר ובעל ס
פדגוגית, הקפדה על העסקת הון אנושי מוסמך, הקפדה על הזנה בריאה וקשר שוטף וישיר עם ההורים. )מצ"ב 

  עלון הכרות מול הכוכב הבא( .

חינוכיים והרגשיים, הורים יקרים, אני רואה חשיבות עליונה להיענות לצורכי הקהילה והמשפחה בכל ההיבטים ה
ובטוחה כי עם פתיחת בית התלמיד ניצור מערכת יחסים ותקשורת המבוססת על אמון וביטחון בין ההורה לצוות 

  תוך מתן מלוא תשומת הלב לצורכי הילד.

 בברכת דרך צלחה לכולנו

 ורד כהן

 מנהלת מתנ"ס מתן

30.5.15 -ותסתיים ב  30.4.15 –הרשמה תתחיל בתאריך     

 *הרשמה לצהרון תיעשה דרך מערכת החוגים לפי גן/כיתה, באתר מתן

                       WWW.MATAN.MUNI.IL    
                                                                                                                                   

  הרשמה לצהרון  -באזור המתנ"ס  –יש להיכנס לדף הבית באתר  - 

 ולבחור את הקבוצה הרלוונטית לכם :

  כיתה א )ב, ג, ד( -גן חובה / צהרון  -צהרון 

  * שימו לב - חובה למלא טופס מילוי פרטים מקוון באתר   -  ללא טופס זה ההרשמה לא הושלמה.

  

http://www.matan.muni.il/


עם הצוות המוביל של "הכוכב הבא"  הכרות והצגת התכנית והתכניםמפגש הורים ל  

  יתקיים ביום חמישי בתאריך: 14.5.15 בשעה 20:00 במתנ"ס

 נשמח לראותכם אתנו.

 ברצוני להכיר לכם את ה"כוכב הבא" :

 "הכוכב הבא"

נעים להכיר –לחיצת יד   

 אנו שמחים להציג בפניכם את צהרון "הכוכב הבא" תחת מתנ"ס מתן לילדי החטיבה הצעירה ובית הספר.

גננת או מורה מוסמכת  -הצהרון שלנו מחבק כל ילד וילדה עם צוות מקצועי, מסור ומנוסה, הכולל מנהלת צהרון 
ח פדגוגי, ומלווה את הילדים וסייעת מקצועית קבועות לאורך כל שנת הפעילות. הצוות עובר הכשרה ופיקו -

 במהלך שעות הפעילות.

מסגרת חינוכית יומית שתורמת  -הבית שלנו מוגן, ערכי ומחבק את ילדי החטיבה הצעירה ובית הספר 
 להתפתחות הרגשית, חברתית, מוטורית, שפתית וקוגניטיבית של הילדים.

טב בהתמקדות ביכולות הרגשיות ב'כוכב הבא' רואים חובה מקצועית וערכית להעניק לילדים את המי
והחברתיות ולענות על צורכיהם המשתנים של הילדים, ההורים, המשפחה והקהילה, במיוחד בשעות הקריטיות 

הכול בדרך מקצועית, חווייתית ומעשירה. -של היום שהן שעות הצהריים    

  יוצאים לדרך ...

  ות, תוך ליווי וייעוץ פדגוגי לאורך כל השנה.ומשרד הבריא הצהרון שלנו פועל באישור ופיקוח משרד התמ"ת

  אנחנו אתכם יד ביד, ומאמינים כי יחד נספק לילדים היקרים את הטוב ביותר!

בגן מתחילים עם הקטנטנים  

 צהרון גן לילדי החובה, אשר ייתן מענה לילדים בתוך מתחם החטיבה הצעירה.

 4ים בהתאם לתוכנית פעילות קבועה, אשר כוללת לכל צהרון גננת מוסמכת וסייעת מנוסה, שיפעלו עם הילד
.ימי חוגים פנימיים + יום פעילות של חוג חיצוני בהלימה לגילאי הילדים בכל קבוצה  

ה', כולל ימי קייטנה ארוכים בחופשות -בימי א' 17:00עד השעה  14:00שעות הפעילות בצהרון הגן הן מהשעה 
פרטים בנפרד(.-בחודש יולי . )למעט קייטנה7:30-17:00החגים בין השעות    

ילדי בית הספר! –ממשיכים עם הגדולים   

 לילדי בית הספר יש צרכים שונים בכל הקשור למישור הדידקטי בהתאם לגילאי הילדים.

 אנו כאן כדי לספק מענה אישי לכל ילד וילדה בעת ההזנה, הכנת שיעורי הבית ותוכנית החוגים.

  ד' ומדריך/ה מנוסה.-בצהרון יקבלו את פני הילדים מורה מוסמך/ת לגילאי א'

חוגים פנימיים  4תכנית הפעילות בצהרון כוללת מספר פלחי זמן המוקדשים להזנה, הכנת שיעורי בית, חוגים )
 + חוג חיצוני מדי שבוע( ופעילויות העשרה.

ה', כולל ימי קייטנה ארוכים -בימי א' 17:00השעה שעות הפעילות בצהרון בית הספר הן מתום הלימודים עד 
פרטים בנפרד(. –. )למעט קייטנה בחודש יולי 7:30-17:00בחופשות החגים בין השעות    



 הורים יקרים, אנו נערכים ומצפים לשנה ברוכה ומלאת חוויות לילדי מתן בצהרון

  הירשמו כבר עכשיו והבטיחו לילדיכם שנה מלאה חוויות והנאה!

ה,בברכ  

מנהלת המרכז הכוכב הבא –ענת   

דמנהלת המשר –נילי גל   

 

  

 


