דמי רישום – צהרון נוע"ם בחנתון שנת תשפ"ב
פעילות חינוכית
✓
✓

✓

✓

צהרון נוע"ם ייפתח בשנת תשפ"ב ( )2021-2022ויהיה מיועד לילדי/ות כיתות א'-ד'.
הצהרון יכלול תכנים ערכיים והעשרתים ברמה גבוהה ,חוג פעם בשבוע אשר ייבחר באמצעות סקר
שיועבר להורים בתחילת השנה ,ארוחת צהריים חמה ,קייטנות בחופשים והמון המון חוויות .נשות הצוות
עובדות בתיאום מלא עם וועדת חינוך היישובית ,תוך יצירת שיתופי פעולה והתאמת הנעשה לרוח
הקהילתית.
הצהרון מיועד לילדים/ות מבתים חילוניים ,דתיים ומה שביניהם ,ולפיכך יכלול בין השאר תכנים יהודים
וישראלים כאחד ,בכדי ללמד הכרת וקבלת השונה כבר מגיל צעיר ולאפשר לילדים לחיות בחברה מעורבת
ללא (או עם כמה שפחות) סטיגמות וסטריאוטיפים על 'האחר'.
ערכי הזמינות והשקיפות עומדים כנר לרגלנו ,ולכן צוות הצהרון והמטה זמין לכל שאלה או בקשה .מדי
שבוע נקפיד לעדכן בקצרה את ההורים בקבוצת הוואטסאפ על הנעשה בצהרון ,בכדי שתוכלו להמשיך
את התהליך החינוכי והערכי בבית אם תרצו.

שעות ,תאריכים ועלויות
✓ הצהרון יפעל בימים א'-ה' בכל הימים שבהם מתקיימים לימודים במערכת החינוך ,בשעות .13:00-16:30
לוח חופשות יישלח בתחילת השנה לכל ההורים וכן יעלה באתר הצהרון כך שתוכלו להיערך מבעוד מועד.
✓ בחופשות הארוכות (סוכות ,חנוכה ,פסח) נקיים קייטנה עפ"י שעות שייקבעו בתיאום עם הורי הצהרון,
 8:00-13:00או  ,8:00-16:00כתלות במינימום נרשמים .ניתן יהיה להירשם לכל קייטנה בנפרד (ללא
קשר למסלול "עם קייטנות") בתשלום נוסף.
✓ מחיר הצהרון כולל ארוחת צהריים חמה ומזינה אשר מבושלת ביישוב מדי יום ,נשנוש בריא בשעה ,16:00
צוות מקצועי ויחס חם ואישי לכל ילד וילדה ,חומרים לפעילויות ויצירות ועוד .העלות:
עם קייטנות
בלי קייטנות

 3ימים
₪ 720
₪ 650

 4ימים
₪ 860
₪ 790

 5ימים
₪ 1,000
₪ 930

✓ דמי הרישום ע"ס  ₪ 80ינוכו מהתשלום השנתי (ולא יהיו בנוסף) .לאחר תשלום דמי הרצינות נציגת
משרד נוע"ם תיצור באופן אישי עמכם קשר בכדי להירשם למסלול המבוקש בצהרון .דמי הרצינות אינם
ניתנים להחזרה.
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