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51/80/51 

 הורים יקרים,

   במדרשת בן גוריוןהערכות לתכנית "ניצנים" צהרונים חברתיים הנדון: 

במדרשת בן גוריון תופעל על ידי הוועד ב, -תכנית צהרונים חברתיים "ניצנים" לכיתות א

 וליווי של מועצה אזורית רמת הנגב.בסיוע המקומי 

מטרת התוכנית להרחיב את המסגרת הלימודית הבלתי פורמאלית בסבסוד ובשעות נוספות 

 אחה"צ בגיבוש ובפיקוח משרד החינוך.

רכזת יישובית המועסקת על ידי הוועד. הרכזת ממונה על התוכנית תופעל באחריות 

לפיכך אנו מעוניינים לבדוק צפי הרשמה ולהיערך  אדמיניסטרציה גיוס ותפעול הצהרון.

שיתוף פעולה מראש על מנת שנוכל להפעיל את התכנית באופן המיטבי ביותר ולשם כך דרוש 

 שת"פ שלכם.לכם ש

 מס' פרטים על מרכיבי התכנית: ןלהל

שלום מלא ללא סבסוד בת ב ולכיתות ג' על בסיס מקום פנוי -מיועד לכיתות א הצהרון .1

 .של מ. החינוך

 .::100- :1101מהשעה ה החל  -בימים איופעל לאחר החגים הצהרון  .2

 באשכול הגנים.מיקום הצהרון  .1

הצהרון פעיל גם לתלמידי רמון אשר לומדים בבי"ס צין. תלמידי רמון ישתלבו  .4

 .10011בהסעות הקיימות בשעה 

 התוכנית תופעל במהלך שנת הלימודים לא כולל חופשות וחגים. .1

 ארוחה חמה.אחד ו חוג העשרההתוכנית כוללת  .0

לחודש ע"פ הפירוט הנ"ל0  ₪ :01לתלמידי מדרשה הינו בסך השתתפות הורים לחודש  .7

 תוכנית בסיסית הכוללת הזנה, חוג העשרה אחד ומדריכה.  ₪ :11

 ₪ 1:1ותשלום נוסף בסך  תלמידים 14 עדנוספים עבור סייעת נוספת לקבוצה  ₪ 111

 ימי חופשה. 14 -עבור כ

ללא החזר כספי במידה התשלום מראש בעת ההרשמה הינו לכל תקופת הפעילות ו .8

  .והשתתפות התלמיד נפסקת

 בית הספר. ותובסיוע נציגדגוגית תגובש על ידי צוות הצהרון, הצל"ח התוכנית הפ .9
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 \פנייה יש להפנות לרכז הצהרוןהתוכנית אינה באחריות מנהל בית הספר ולכן כל  .:1

 סייעות. \מדריכים

 שעות 21 בהיקף של החינוך משרד י"ע הכשרה יעברו" ניצנים" במסגרת העובדים כלל .11

 לפחות.

 התוכנית הפדגוגית תאושר על ידי הפיקוח . .12

 מתווה התוכנית מוכתב ע"י המדינה וכן העלויות והמרכיבים. .51

לשינויים. בכל שינוי משמעותי תעודכנו תונה היא נהתוכנית חדשה ומתגבשת ולכן  .14

 .במידת הצורך

ערך עם גיוס כ"א בכמות הדרושה ובניית תקציב ילאור כל הכתוב לעיל ועל מנת שנוכל לה

פעילות מותאם, חשוב לנו לדעת כבר בשלב זה מהו הצפי של כמות התלמידים המעוניינים 

 בשרותי הצהרון.

עד לרשום את ילדיו למלא את הטופס המצ"ב ולכן אנו מבקשים מכל הורה הן המעוניין 

 בכדי שנוכל להיערך באופן המיטבי. 22.8.2:17לתאריך 

 0 של תכנית "ניצנים" לשאלות נוספות ניתן לפנות במייל או בטלפון לרכזת רשותית

 . maya@rng.org.il,  :1:-7748212מאיה אלמליח

 בברכה,

 אלמליח מאיה        ד"ר ספי מלכיאור 

 רכזת רשותית       מנהלת אגף קהילה וחינוך 

 

 העתקים,

 ראש המועצה –ערן דורון 

 מנכ"לית –אדוה לויד 

 מנהל בי"ס צין –אורי רבה 

 מזכירה מדרשת בן גוריון – אורלי גלעד

 רכזת חינוך  –חן לייבמן 

mailto:maya@rng.org.il
mailto:maya@rng.org.il

