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  מידעון להורי ילדי הצהרון
 שנת הלימודים תשע"ח

 להורים שלום,
 

 ,עם פתיחת שנת הלימודים בצהרוני גני הילדים
 אנו מברכים אתכם ואת ילדכם בברכת שנה פורייה נעימה ובטוחה.

 
  בגני הילדים שעות פעילות הצהרוןוימים 

 .17:00ובתוספת תשלום עד השעה  14:00-16:30ה -ימי אב
 .7:30-16:00ובימי חופשה של משרד החינוך פועל הצהרון משעה 

 לוח חופשות של משרד התמ"ת שלהלן:
 
 
 
 
 
 
 

 תמ"ת
 לצורך השתתפות בשכר הלימוד. חלק גדול מצהרוני גני הילדים מוכרים ע"י משרד התמ"ת

 טפסים להנחה יחולקו ע"י מפעילות הצהרון במהלך שנת הלימודים.
 

 הזנה
ילדי הצהרון נהנים מארוחת צהריים חמה ומזינה הכוללת מנה בשרית, פחמימות, ירקות מבושלים, ירקות 

 כריך ופרי. 15.30ם. ומארוחת מנחה קלה בשעה טריי
מסופקות לצהרונים ע"י ספקי מזון שעומדים בדרישות משרד הבריאות ובנוסף מפוקחים ע"י אנשי  הארוחות

 .מקצוע מ"האגודה לבריאות הציבור"
 

תזונאית ילדים מוסמכת מטעם "האגודה לבריאות הציבור" מפקחת על התפריט המוגש לילדים, מנחה את 
 ריח, צורת הגשה ועוד(. הצוותים ובודקת את המזון המגיע לצהרונים )טמפ' משקל,

 חוגים
 בצהרונים מופעלים חוגי העשרה מתחומים שונים )תיאטרון, תנועה, מדעים ועוד(.

 אנא השתדלו לא להוציא את ילדכם לפני סיום פעילות החוגים והצהרון בכלל.
 

 שחרור ילדים
 ן.יעשה מפתח הגן, כאשר סייעת הצהרון עומדת בפתח הג 16:30השעה  לפנישחרור ילדים 

 משבשת את העבודה בצהרון. 16:30נא קבלו זאת בהבנה, כיוון שכניסת הורים לפני השעה 
 

 ביטול רישום לצהרון
על ידי הודעה מוקדמת בכתב למשרדי יחידת  ,לכל חודש 20 -עד הלצהרון הורה רשאי לבטל את הרישום 

 הביטול יכנס לתוקפו בחודש העוקב.הצהרונים. 
 במרץ ולא יינתנו החזרים בגין ביטול זה. 20 -למרות האמור לעיל, לא יתאפשרו ביטולים לאחר ה
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 ,בברכת שנת לימודים פורייה

 ורד לוי       שולמית זכאי
 

 מנהלת יחידת הצהרונים      לחינוך קדם יסודי מנהלת האגף

 הערות תאריך עברי תאריך לועזי ימים מועד
 ימים 2 תשריכ' –יט'  9-10.10.17 שלישי-שני סוכות
 ימים 3 ב' בטבת – כסלו ל' 18-20.12.2017 רביעי-שני חנוכה

 ימים 5 ניסן יב'-ו' 22-28.03.2018 רביעי-חמישי חופשה לפני חג פסח
 יום 1 ז' סיון 21.05.2018 שני אסרו חג שבועות

 ימים 11 סה"כ ימים:

http://www.rlz-edu.org.il/

