
צהרוני מרכז קהילתי מזרח נתניה
תשפ"ד 2023-2024

רישום מוקדם עד תאריך 31/5/23
מהרו להירשם, שריינו מקום 

וחסכו 500 ₪ בשנה ברישום המוקדם!
www.matnasgan.org.il ההרשמה באתר המתנ"ס
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אנחנו כאן בשבילכם!
האגף לגיל הרך ומשפחה - מתנ"ס רבין

פועלים בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:30

לירי כהן מנהלת האגף לגיל הרך ומשפחה 

נעמה עשור, מלי מאמא, סיגי סעדה מזכירות האגף לגיל הרך  

שקמה חן קול, אסתר אסייהו, טליה גדניאן רכזות פדגוגיות   

רכזת פדגוגית בתי ספר - טליה גדניאן
rakezetbs@netanya-gan.matnasim.co.il  135 שלוחה

רכזות פדגוגיות גנים
שקמה חן קול שלוחה 134 | אסתר אסייהו שלוחה 136

rakezet2@netanya-gan.matnasim.co.il  

הרכזות הפדגוגיות שלנו לרשותכם

www.matnasgan.org.il   אתר המרכז הקהילתי

חפשו אותנו בפייסבוק: מרכז קהילתי מזרח נתניה

מזכירות מתנ"ס רבין
טלפון 09-8627101

rabin@netanya-gan.matnasim.co.il
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מרכז קהילתי מזרח נתניה פועל בגני מזרח העיר )קריית השרון, קריית רבין )עמליה(, 

אביחי,  ספר:  בתי  וב-5  איתמר(  ונווה  )ותיקים(  גנים  נאות  )משהב(,  זבולון  משכנות 

אלומות, מורשת זבולון, רבין ושובו.

בצהרונים שלנו אנו פועלים על מנת להפוך את שעות הצהריים לזמן איכותי, חוויתי, 

מהנה, מעשיר,  ונעים עבור ילדכם.

הצהרונים שלנו מתקיימים במבנה המשותף לצוותי מסגרות הבוקר ומאפשר יצירת 

רצף חינוכי ומעברים הרמוניים בין המסגרות ובעיקר מאפשר שמירה על קשר רציף בין 

כל מעגלי השותפים. התאמה לייחוד הגן/ביה"ס, שיתוף מידע לימודי, חברתי ופדגוגי.

הילדים  לגיל  המותאמת  ושבועית  חודשית  תוכנית פדגוגית שנתית,  לפי  עובדים  אנו 

והעוסקת בעיקר בפן הרגשי-חברתי. התוכנית מתקבלת מדי חודש ע"י רשת "צהריים 

טובים" ומועברת לצוותי הצהרונים מדי חודש בהדרכה חודשית.

אנו מציעים באמצעות הצהרונים, זמן איכותי חוויתי ומעשיר לילדכם בשעות הצהריים, 

ע"י בניית תוכנית חינוכית המשלבת שלושה תחומי פעילות עיקריים:

צוות המדריכות/ים שלנו בצהרוני המתנ"ס הינו צוות חינוכי, מקצועי ובעל ניסיון 
בעבודה בתחום הגיל הרך.

מבוא

פעילות דידקטית 
מובנית, אשר תכניה 
מתייחסים לעיסוק 

בכישורי חיים 
ובמיומנויות חברתיות.

פעילות חופשית, 
לעידוד העצמאות 

וההתפתחות האישית 
של כל ילד.

פעילות הפגתית, 
המאפשרת לילד לנוח 

ולהרגיל את עצמו 
למעבר ממסגרת 
הבוקר למסגרת 

הצהרון.
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תו האיכות שלנו
נתניה  מזרח  קהילתי  מרכז  על  מעיד  האיכות  "תו 

הנמצא  ארגון  הם  כי  ידו,  על  המופעלים  והצהרונים 

ומתנהל בדרכים איכותיות  בתהליך מתמיד של שיפור 

נתניה  מזרח  קהילתי  מרכז  צהרוני  למצוינות".  בדרך 

איכות". מהתנהלות  "תו  ראויים לקבלת  ונמצאו  נבדקו 

ותפוקה  יותר  גדולה  רצון  משביעות  בפועל,  הצהרון 

הצהרון". עובדות  של  יותר  טובה  מקצועית 

אנו מאמינים ביצירת מערכת חינוכית משלימה, השמה לה כמטרת על דגש על 

והרגשי. החברתי  הפדגוגי  התחום 

שמירה מרבית על ביטחון ובטיחות

יצירת מסגרת מקצועית, ערכית ומבוקרת

שימת דגש על תזונה בריאה ומבוקרת

חוגי חוויה והעשרה

השתייכות חברתית קהילתית
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 מערך הבקרה

 והפיקוח בצהרונים

שלנו

מערך הבקרה והפיקוח בצהרונים

בקרה של מנהלת 

צהרונים ארצית של 

החברה למתנ"סים

שותפות האגף 

לגיל הרך בעיריית 

נתניה

בקרת מזון ע"י משרד 

הבריאות, בדיקות 

מעבדה והתאמת התפריט 

להנחיות חוזר מנכ"ל

צוות בית הגיל 

הרך והמשפחה 

)מתנ"ס רבין(

בקרה והנחיה ארצית 

של רשת "צהריים 

טובים" מבית החברה 

למתנ"סים

בקרה מטעם 

משרד החינוך

הכרה של צהרוני הגנים ע"י משרד הכלכלה
הכרה של הצהרונים ע"י משרד הכלכלה והעשייה מאפשרת תמיכה כספית להורים 

שזכאים ועומדים בקריטריונים שנקבעו בנוהל משרד הכלכלה עבור הצהרון.

כמו  גבוהים  וסטנדרטים  קריטריונים  תחת  לפעול  מחויבים  הכרה  המקבלים  גופים 

פיקוח מבנים, ביטוחים, פיקוח ספקי המזון, עמידה בתנאי בטיחות נוקשים במיוחד, 

ועוד. תכנים  בקרת  מקצועי,  חינוכי  מנחה/מדריך  העסקת 
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הזנה בצהרוני המתנ"ס
בצהרונים שלנו - מקפידים על תזונה בריאה ומבוקרת

ספקי ההסעדה נבחרים בוועדת מכרזים של המרכז הקהילתי מזרח נתניה.

התפריט מגוון ומורכב ממנת חלבון, פחמימה, ירק חם וירק טרי. המזון אינו מעובד, 

ללא אבקות תיבול, ללא רטבים מוכנים.

המזון נבדק ונדגם ע"י מעבדות משרד הבריאות.

כל שירותי ההסעדה שלנו בעלי תעודת כשרות. 

ההסעדה לביה"ס שובו בעלת תעודת כשרות למהדרין. 

אנו מקפידים על ישיבה משותפת יחד עם צוות הצהרון סביב השולחן ויצירת אוירה 

נעימה ומזמינה עבור כל הסועדים המדמה ככל הניתן ארוחה משפחתית, תוך ניצול 

זמן הארוחה למתן הסברים על ידי הצוות בדבר חשיבות המזון ומרכיביו.
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קצת מן המילים שכתבו עלינו...

מכתב תודה לצוות הצהרון בגן סיתוונית - מירי ונועה

ברצוני להביע את דעתנו על צוות הצהרון שהוביל השנה את הצהרון בנווה איתמר

מירי ונועה- יקרות ואהובות כל כך על כל  ילדי והורי הגן, מתחילת השנה ועד הסוף, עוטפות 

את הילדים מקטן ועד גדול ושם בכל קושי שהיה,

מבקשים בכל לשון של בקשה לקראת שנה הבאה נשמח מאוד שנועה ומירי ימשיכו איתנו, 

כרגיל, הן פשוט נכס לגן כזה רב גילאי, שצריך לתת מענה לכל שכבות גיל,

והן עושות ועשו את זה כל כך נהדר וכל כך טוב יהיה לנו מאוד קשה בכלל לחשוב  על אופציה 

שהן לא יהיו בצהרון בשנה הבאה.

נשמח שתקחו את הדברים האלה בחשבון.

בתודה ובשורות טובות,

משפחת היבל

מכתב הערכה לצוותי הצהרונים בגן ירדן ובגן לבונה

אני אמא של 2 בנות גן ירדן וגן לבונה. 

ואתי  יפה  ירדן  גן  של  והקייטנה  הצהרון  של  לצוות  תודות  המון  ולהגיד  לפרגן  רוצה 

המושלמות!! וצוות הצהרון והקייטנה של גן לבונה שרון ותמי המהממות! היחס החם שלהן, 

הנתינה האינסופית שבראש ובראשונה הילדים אצלם מעל הכול! החום והאהבה, הפעילויות 

חדשים,  דברים  אותם  מלמדות  מחדש,  פעם  כול  אותנו  מדהימות  הילדים  עם  שעושות 

גם אחה"צ לצהרון  )כמובן  בוקר בשמחה  כול  הולכים  הגן  ושל כל  הילדים שלי  מעניינים. 

בכיף( צוות מוצלח ומדהים!! מגיע להן את כל התודות שיש! אנחנו ההורים בהחלט זכינו בהן. 

תודה לכן שבחרן עבורנו את הטוב ביותר לילדים שלנו. 

מאחלת לכן חופשה נעימה ובטוחה,

ליאת עטיה



רק בצהרונים שלנו:
גמישות במסלול הרישום - מסלול קצר או מסלול ארוך 	 

)הכולל את קייטנת יולי בקיץ(.

קייטנות גנים מפוקחות, חווייתיות ומעשירות - לכל קייטנה 	 

תוכנית חינוכית ספציפית.

הנחה של 10% לילד שני ומעלה בצהרונים )לילדי גנים  	 

וכיתות ג'-ד' בלבד(.

הקהילתי 	  המרכז  בחוגי  פעילות  על   10% של  הנחה 

בצהרון. הרשומים  לילדים 

הטבות ייחודיות לילדי הצהרונים בפעילויות שונות במרכז 	 

הקהילתי במהלך שנת הפעילות.

הכי כדאי בצהרוני המתנ"ס:
מסגרת המשכית למסגרת הבוקר.	 

החברה 	  והרווחה,  העבודה  משרד  בפיקוח  צהרון 

למתנ"סים וצוות הגיל הרך.

עבודה עפ"י תוכנית חינוכית שנתית.	 

וחוג 	  חיצוני  חוג  בשבוע:  חוגים  )שני  הילדים  העשרת 

פנימי(.

צוות מקצועי ומיומן.	 

שמירה מרבית על נהלי ביטחון ובטיחות הילדים.	 

פעילויות הורים וילדים במהלך השנה.	 

תזונה בריאה ומגוונת בפיקוח משרד הבריאות.	 

הדרכה וליווי מקצועי למדריכות הצהרונים באופן שוטף.	 


