
צהרונים ומעונות יום
בגני הילדים העירוניים ובבתי הספר היסודיים

הצהרונים מופעלים על ידי החברה העירונית "מקום בלב", במסגרת חינוכית חווייתית ומעשירה.
מה בצהרון?

 תוכנית הצהרון פועלת בימים א'-ה' עד השעה 17:00, החל מה- 1.9.2017 ועד ה- 30.6.2018.
 ארוחת צהריים בשרית חמה וכשרה, בכפוף להנחיות משרד הבריאות.

 צוות מקצועי בעל ניסיון רב בתחום החינוך, בפיקוח ובליווי הדרכה פדגוגית.
 עזרה בהכנת שיעורי בית – לילדי כיתות א'- ג'.

 פעילויות העשרה מגוונות, בליווי מדריכים מקצועיים.
 פעילות בימי חופשה של משרד החינוך בין השעות 7:30-16:00, על פי לוח חופשות קבוע מראש.

 קייטנת קיץ בחודש יולי )תשלום ורישום בנפרד(.
 צהרוני החטיבה הצעירה וגני הילדים העירוניים, בפיקוח ובהכרה של משרד התמ"ת. 

 
 )B מעונות יום "פסגות אפק" ברח' יפה ירקוני )מתחם

< המעונות מופעלים על ידי החברה העירונית "מקום בלב" בראש העין
< המעונות מיועדים לגילאי 3 חודשים – 3 שנים.

במעון שלוש כיתות לימוד:
כיתת תינוקות – לגילאי 3.5 חודשים ועד גיל שנה ושלושה חודשים.

כיתת פעוטות – המיועדת לגילאי שנה ושלושה חודשים ועד גיל שנתיים.
כיתת בוגרים – המיועדת לגילאי שנתיים ועד שלוש שנים.

*לקראת הרישום, נבקש להבהיר כי תהליך הרישום למעון מורכב מ- 2 חלקים:
1. רישום פנימי – הרישום למעון יתבצע באגף לגיל הרך.

2.  רישום חיצוני – הרישום למשרד הכלכלה )תמ"ת( לצורך קליטה וקבלת תמיכה, מותנה בקבלת הכרה וסמל מוסד.

הרישום לצהרונים ולמעון
 <  באתר מקום בלב ובמכללת ראש העין: יערך במעמד הרישום לגני הילדים ולכיתות א' לשנת תשע"ח, 

החל מיום ראשון 29.1.2017 ועד יום  16.2.2017.
< בימים א'-ה' בין השעות 8:00-13:00 ובימי א’ ו-ד’ גם בשעות 17:00-19:00

www.makombalev.org.il לאחר התאריך 16.2.2017, הרישום יתבצע דרך אתר האינטרנט של "מקום בלב" ראש העין  >
 * העדיפות תינתן לנרשמים עד לתאריך 30.6.2017, רישום לאחר מועד זה הינו 

  על בסיס מקום פנוי בלבד.
* פתיחת הצהרון מותנת במינימום של 20 נרשמים לצהרון.

 לפרטים נוספים: מקום בלב – אגף לגיל הרך, רח' נווה אפיקים 5, 
שכונת נווה אפק )בפסג"ה סמוך למכללת ראש העין(.

 בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:00 
טלפון: 077-2203467 פקס: 076-5105069

gilrach-g@levrh.org :צהרונים בגני ילדים דוא"ל 
gilrach-s@levrh.org :צהרונים בבתי ספר דוא"ל

מרכזים קהילתיים, תרבות פנאי וספורט


