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 INצהרון  דף מידע על פעילות 
 דרום השרון המועצה האזורית  

 
 תושבים יקרים, 

 . השרון   דרום  האזורית  המועצה  צהרוני פיתחת  על  לכם לבשר שמחים אנו 
 

 ,  ב"תשפ הלימודים משנת  החל
ו   צהרוני   כל  יופעלו    של   הכלכלית  החברה  י "ע   המועצה  יישוביי  בכל  ,הספר  בתי הגנים 
 . "ניצנים"  תוכנית  במסגרת השרון  דרום מועצת

 
ידי    הצהרונים  של  הניהולית  האחריות על  דרום ו תלפי   הכלכלית  החברהתתבצע  ח 
 השרון. 

 
  הכוללת ,  החינוך  אגף  ידי   על  שנתית  פדגוגית  תכנית  ויישום  גיבוש  מתהליך  חלקכ

 איכותהתאמה ורצף הל  במטרה.  ברצף  חינוכיות  לימודיות  פעילויות  והתאמת  העשרה
 .כולו  הלימודים יום לזו של הלימודים יום סוףב פדגוגיתה

 מה למסגרות החינוכיות בשעות הבוקר. השל  אנו רואים במסגרת הצהרון 
 

 שונים במהותם משעות הבוקר.   ,צרכיהם של הילדים והילדות בשעות הצהרים
צרכים וילדה  ילד  ואינדיבידואלים  לכל  ח)   שונים  עייפים,  לפרוק חלקם  צריכים  לקם 

 .צרכים להם אנו שמים לב( אנרגיה שהצטברה במהלך היום ועוד
 

 , נמצאים.ות באותו חלל עם אותם ילדים.ות לאורך שעות רבות הילדים.ות
, הכנת שעורי  חלוקת מרחב אישי, משחקים  –רבים    לכן נדרשים להתמודד עם אתגרים

 ועוד....  בית, מנוחה
על    אופי הפוגתי וחוויתי עם דגש מסגרות הצהרונים    יקבלו ,  על מנת לענות על צרכיהם.ן 

 צרכים רגשיים ואינדיבידואלים.
 

המטרה שלנו הוא לתת לכל ילד שנמצא במסגרת הצהרון תחושה של בית, משפחה  
 האישי.   םבטחון ותחושת שייכות ולדאוג שהצוותים יכירו אות עולמ  מחבקת ובטוחה,

 
ל מודים  הצהרונים  אנו  "אפטר  אשר  מפעילי  המועצה:  עם  התקשרותם  את  מסיימים 

סקול"  ו"אקטיב  פאן"  אנד  "קידס  "אופק",  בחינוך על    -  סקול",  ומסירותם  השקעתם  
 ומאחלים להם הצלחה רבה בהמשך.  הילדים
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 :  הצהרונים מתווה 
 

 , 12:45/14:00-17:00ה', בשעות -פעילות בימים א' 

 בשבוע  שני חוגי העשרה 

 ימי קייטנה בחגים 14 

 ארוחה מזינה )בהמשך תבחר חברת קייטרינג(,  

תוכנית פדגוגית מותאמת לגיל הילדים שתועבר לצוותים בעזרת השתלמויות  

  מקצועיות מידיי חודש.

פפולר  ע"י צוותי הצהרונים  ליווי    מורן  פדגוגית,  שנים )בעלת    מנחה  רב  ניסיון 

חינוך  צוותי  והדרכת  פדגוגיות  תוכניות  הת(.  בכתיבת  תינתן ו במסגרת  כנית 

 חשיבות להתמקצעות הצוותים ולקידום מקצוענות לאורך כל השנה.  

 

 : חלוקה לישוביםב במהלך חודש מאי יתקיימו מפגשים פתוחים עם ההורים 

עדנים, גני תושבי:  ל ,  20:00בשעה    30/5/21ום  בי   –   בבית העם בשדה חמד 
 ד עם, ירקונה, נווה ירק, אלישמע, שדי חמ

 
חייםב  בגן  התרבות  תושבי:  ,  20:00בשעה    5/21ביום     -  בית  שדה  עבור 

 כפר מל"ל ורמות השבים ורבורג, גן חיים, צופית, 
 
   הגן הורים של ילדי ל - 20:00בשעה  31/5/2021  -ב -צור יצחק  מתנ"סב 

 צור יצחק וצור נתן  תושבי: - הורי ילדי בי"סל , 21:00 -ב

תושבי: ל ,  20:00בשעה    26/5/21ביום     -בכפר סירקין   "בית העם"על הדק של   
 כפר מע"ש, כפר סירקין ומגשימים

 

ואתר החברה    המועצה, דרך אתר סוף חודש מאי ישום יפתח לקראת  הר 

 ישלח לתושבים. עדכון   **  הכלכלית.

sigalk@dsharon.org.il .לקבלת פרטים נוספים אפשר לפנות ל:  
helens@dsharon.org.il 

 

 מהנהת פעילות י אנו מאחלים לכל משתתפי הצהרון חווי  

 דרום השרון  IN  צהרוןסיגל מלכי וצוות 

mailto:sigalk@dsharon.org.il

