04/08/2019
ג' באב תשע"ט

הורים יקרים,
אנו מברכים אתכם ואת ילדיכם עם פתיחת שנת הלימודים תש"פ בברכת שנה טובה
ועשייה חינוכית פורייה ומוצלחת.
אנו שמחים שבחרתם לרשום את ילדכם לצהרון של החברה לקידום החינוך והתרבות
בעיר הוד השרון.
במסמך זה תמצאו מספר נקודות להתייחסות לקראת פתיחת שנת הלימודים .בכל
שאלה נוספת ניתן ליצור איתנו קשר באחת ממגוון הדרכים המופיעות בסופו של
מסמך זה.
ימים ראשונים
בשנת הלימודים הבאה מערך "צהרוני הוד" בימים הראשונים יפעל במתכונת זו:
 .1בגני ילדים בהם מבקרים ילדים בגילאי חובה( )5יתקיימו הלימודים ב"צהרוני
הוד" ,כסדרם מהיום הראשון ה 1/9/19
 .2בגנים בהם מבקרים ילדים בגילאי טרום חובה ( )4שזו להם השנה השנייה יתקיימו
הלימודים כסדרם למן היום הראשון ה 1/9/19
 .3בגנים בהם מבקרים ילדים בגילאי טרום טרום חובה ( )3הלימודים
ביום הראשון ה ,1/9/19גני הבוקר מסיימים את פעילותם בשעה 10:00
וביום השני ה  2/9/19בשעה .11:00
צוות הצהרון ילווה את הילדים והוריהם ,שיהיו מעוניינים בכך ,משעת סיום לימודי
הבוקר לשם הכרות עד השעה .12:00
החל מהיום השלישי ה  3/9/19יפעל הצהרון כרגיל מהשעה  14.00עד השעה .17.00

שעות פעילות צהרוני הוד בשנת הלימודים תש"פ
הצהרונים יפעלו בימים א'-ה' בין השעות 14:00 – 17:00 :
בימי פעילות ארוכים בחופשות משרד החינוך יופעלו הצהרונים בין השעות – 16:30
 .07:30בימי פעילות אלה ,יש לצייד את הילדים בארוחת בוקר בלבד.
צוות הגן
גן הילדים המפוקח ע"י משרד החינוך פועל מהשעה  7:30עד השעה .14:00
צוות צהרוני הוד מצטרף לגן לחפיפה עם צוות הבוקר מהשעה .13:40
אסיפת הורים
בתחילת השנה תתקיים אסיפת הורים בגן בשיתוף צוות צהרוני הוד .במפגש תכירו
את צוות הצהרון ויוצג בפניכם סדר היום.
הזנה
ארוחת צהריים המוגשת בצהרון הינה ארוחה חמה ומזינה המפוקחת ע"י תזונאית
האגודה לבריאות הציבור .בכל יום תינתן מנה עיקרית בתוספת פחמימות ,ירקות
ופירות .את התפריט המלא ,המתעדכן מעת לעת ,ניתן למצוא באתר האינטרנט שלנו.
במידה וקיימת רגישות למזון כל שהוא ,יש לעדכן את משרדי צהרוני הוד.
בכתובת מיילhagit@mosdothh.com :

חוגי העשרה
בצהרוני הוד יופעלו חוגים פעמיים בשבוע בכל גן.
החוגים נבחרו בהתאמה להרכב וגיל הילדים .
חוגים כגון :חינוך גופני ,מוסיקה , ,דרמה שעת סיפור ,חיות ,ואנגלית.

ילדים המבקרים במערכת גני הילדים בגילאי ( 3טרום טרום חובה)
המעבר לגן עירייה הוא מעבר משמעותי המלווה בהסתגלות הדרגתית.
ילדכם בן השלוש נמצא בעיצומו של תהליך הגמילה החיוני להשתלבותו בקבוצת
השווים .רצוי להתחיל את תהליך הגמילה טרם כניסתו לגן .חשוב להבין כי ילד גמול
הינו ילד שלמד לשלוט בצרכיו ויכול לתפקד כבן גילו ,יודע ומרגיש כי הינו אחראי,
עצמאי ,ובוגר.
שינויים פיזיולוגיים ורגשיים אלו הכרחיים להתפתחותו של הילד ומאפשרים
השתלבות טובה בסביבה בה הוא לומד גדל ומתפתח.
נודה ,להיערכותכם בנושא-ונשמח לייעץ ולהדריך בנושא.

הנהלה ,שירות ופניות
לרשותכם ,ההורים ,העמדנו צוות ניהול ושירות משודרג הכולל :מנהלת צהרונים2 ,
מדריכות פדגוגיות 3 ,רכזות צהרונים ו 2נציגות שירות טלפוני .באופן טבעי ,העומס
הטלפוני בימי פתיחת השנה יהיה גדול מהרגיל ,ואנו ממליצים לעשות שימוש בדרכי
התקשרות אחרים ויעילים יותר.
לרשותכם מספר דרכים ליצירת קשר:
•

•
•

•

דוא"ל:
 oסימה ,מנהלת צהרוני הודsima@mosdothh.com -
 oרונית ,רכזת פדגוגית ronit.vinkler1@gmail.com
 oפנינה ,רכזת פדגוגית pearlmanp49@gmail.com
 oחגית ,מזכירת משרד הצהרוניםhagit@mosdothh.com -
 oנירה ,רכזת צהרוניםnira@mosdthh.com -
 oרביד ,רכזת צהרוניםravid@mosdothh.com -
 oאריאלה ,רכזת צהרוניםariela@mosdothh.com -
 oפניות הציבורpniyot@mosdothh.com -
בעמוד הפייסבוק שלנו תמצאו עדכונים שוטפים וגם אפשרות ליצירת קשר
באמצעות הודעות ישירות והתכתבות עם נציגות השירות שלנו :פייסבוק החברה
לקידום החינוך והתרבות – הוד השרון
פרטים מלאים אודות פעילות הצהרונים ,תכניות פדגוגיות חודשיות ,ארכיון
הודעות להורים ,תפריטים ועוד ,מתפרסמים באופן קבוע באתר האינטרנט שלנו:
.www.hod2017.com
מענה טלפוני ינתן בימים א'-ה' ,בשעות  ,10:00-15:00בטלפון.09-7482902 :
בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,
סימה דודמן
מנהלת צהרוני הוד
החברה לקידום החינוך והתרבות

