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הורים יקרים,
אנו נערכים לפתיחת שנת הלימודים בצהרוני הוד מתרגשים ומצפים לקראת
ילדכם.
הקורונה מציבה בפני כולנו לא מעט אתגרים ,אשר מחייבים אותנו לגלות
יצירתיות ,גמישות ,התגייסות והתאמה למציאות משתנה.
בחודשי הקיץ האחרונים צלחנו יחד את הפעילות ב'בית הספר של הקיץ הגדול'
ואת קייטנות הקיץ בהם השתתפו למעלה מ 3,000 -ילדים ברחבי העיר.
בשנת הלימודים תשפ"א יפתחו בעיר  88צהרונים בגני הילדים ,בהם ישתתפו
למעלה מ 2000 -מילדי העיר.
כחלק מההיערכות לפתיחת שנה ,קיימנו שלושה ימי הכשרה למובילות
וסייעות ,אשר מרביתם התקיימו בזום וחלקם בקבוצות קטנות .ימי ההכשרה
עסקו בנושאים :בטחון ובטיחות ,התנהלות בזמן קורונה ,מתן עזרה ראשנה,
יסודות בחינוך לגיל הרך ,קליטת ילדים בצהרונים ותרגול סימולציות מחיי
היום יום בצהרונים.
זוהי אבן יסוד ראשונה בהקמת מרכז הכשרות והדרכות למובילות וסייעות
הצהרונים ,אשר יפעל לאורך השנה .לצד זה בשיתוף פעולה עם הנהגת ההורים
היישובית נקיים סדרת הרצאות להורים בנושאים של חינוך לגיל הרך .הרצאה
ראשונה מאת איש החינוך רן כהן ,סופר ומי שעומד מאחורי הפרויקט עטור
הפרסים "ילדי בית העץ" תתקיים בתאריך  14.9.202באמצעות הזום.
ההרצאה תעסוק בנושא "לגדל ילד בגיל הרך במאה ה ."21 -אנו מזמינים
אתכם להשתתף :קישור להרצאה בזום.
במהלך השנה שחלפה ,יחד עם הנהגת ההורים נפגשנו עם למעלה ממאה הורים
בשלושה מפגשים שונים בהם שמענו מכם הצעות לשיפור מערך התנהלות
בצהרונים .תוצר ראשון של מפגשים אלו הוא גיבוש משותף של נוהל פניות,
אשר יוטמע בחודש הקרוב בתוכנת מוקד במטרה לייעל את מתן השירות
והקשר עמכם.
בחודשיים האחרונים ,נערך מכרז הזנה לצהרונים בתהליך בחירת ספק ,בו היו
שותפים נציגי הנהגת ההורים .הספק שנבחר הוא חברת לאנצ' טיים ,שתוסיף

לתת לנו שירות .עם תחילת השנה וככל שנהלי הקורונה יאפשרו ,נזמין אתכם
לימי טעימות ,כדי שתוכלו להתרשם מאיכות וטיב מזון.
הקשר ע מכם חשוב לנו מאוד ,אנו מאמינים כי שיתוף פעולה וקשר רציף בין כל
גורמי המערכת ,ייעלו את מערך הצהרונים וייתנו את המענה הטוב ביותר עבור
ילדכם .גם השנה נקיים מפגשי הורים ואנו מזמינים אתכם לקחת בהם חלק.
ילדי טרום טרום חובה ,המצטרפים אלינו בשנת פעילות זו ,יקלטו ביום שלישי
בתאריך  1.9.2020בזמן הסתגלות אליו יוזמנו מראש בקבוצות קטנות וזאת
בדומה לנעשה במסגרת הבוקר .ביום רביעי הפעילות בצהרון תתקיים בין
השעות  14:00-16:00ותכלול ארוחת צהריים והחל מהיום חמישי הצהרון יפעל
במתכונת מלאה.
אנו ערים לקשיים שבהסתגלות בתקופה זו והרכזות הפדגוגיות של החברה
עומדות לרשותכן בכל שאלה או בקשה בנושא זה .פרטים ליצירת קשר באתר
החברה www.hod2017.com
לבסוף ,נאחל לכולנו שנתחדש בשנת פעילות מבורכת ,שנעמוד באתגרי השעה
בבטחה ,בבריאות ובשמחה.
בברכה,
נאור שירי
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