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פתיחת צהרון מדרשניק במתכונת חדשה  -מסגרת חינוכית משלימה המחברת בין הילדים למדבר
לקהילה
הורים יקרים שלום רב
שמחות לפרסם מידע חשוב ורלוונטי לקראת פתיחת צהרון לילדי א -ג בשנת הלימודים הבאה.
מבקשות רגע מזמנכם – לקרוא את המידע ולמלא שאלון קצר  -התייחסותכם ל תוכנית הצהרון הכרחית
עבורנו על מנת שנדע אם הרעיון שאנחנו מציעות עונה גם על הצרכים של ילדיכם ושלכם תושבי המדרשה,
זאת על מנת שנוכל להמשיך ולפעול.
מי אנחנו ומה החזון:
אנחנו קבוצת הורים לילדים בגילאי גן וביה"ס ,המעוניינות לקדם תוכניות של 'חינוך חוץ' במסגרות החינוך
השונות ביישוב  .חינוך חוץ הוא חינוך לקיימות ,חיבור לטבע ולסביבה .אנו מאמינות שיש ערך חינוכי מעצים
למרחב ולטבע שסביבנו ושהשהות בחוץ מייצרת חוויות משמעותיות שעוזרות להתפתחות הפיזית והנפשית
של הילדים ,להנאה וליצירת קבוצת שווים חיובית.
אחת המס גרות המהווה שירות משמעותי להורים ולילדנו הינה הצהרון הישובי.
הצהרון הישובי הוא מסגרת החינוך הבלתי פורמאלית הראשונה שילדינו לוקחים בה חלק ומתוך כך יש בה
פוטנציאל להוות בסיס איתן לתחושת השייכות שלהם כקבוצה עצמאית בתוך קהילת מדרשת בן גוריון .אנו
רואות בשנות הצהרון פוטנציאל אדיר להכניס ערכים שחשובים לנו  ,הקהילה ,ובעיקר הזדמנות להתאימה
לצרכי הילדים שלנו פה במדרשה.
בשנים האחרונות ,מתוך רצון להוריד את יוקר הצהרון ,הופעל הצהרון במתווה תכנית 'ניצנים' ,תוכנית של
משרד החינוך ובפיקוחו.
על מנת לעמוד בדרישות התכנית יש צורך להעביר תכנים פדגוגיים מסוימים ,להקציב זמן להכנת שיעורי
בית ,יש הכרח על שהייה במבנה קבע ,איסור יציאה לטיולים מחוץ למבנה ,איסור הדלקת אש ועוד.
להרגשתנו תוכנית 'ניצנים' נבנתה במחשבה על הישובים העירוניים ומתאימה יותר לצרכיהם ופחות
להתיישבות הכפרית.
ל תחושותינו בחודשים הספורים בהם הופעל הצהרון בשנת הלימודים שעברה ,תחת תוכנית ניצנים ,הוא לא
היה מיטבי ולא ניצל את הפוטנציאל שבו כמסגרת בלתי פורמאלית ראשונה של ילדינו בישוב שיכולה להוות
פלטפורמה משמעותית לכניסה וחיבור לקהילת היישוב ולרוחו.
מתוך ראיית צורך זה נאספה קבוצת הורים ,בתמיכת רכז החינוך הקהילתי בישוב ניסינו למצוא פתרון
להקמת צהרון איכותי בישוב שיאפשר הזדמנות ליצירה וצמיחה של הילדים ולגיבוש וחיזוק הקשר של הילדים
לקהילה ולרוח הישוב.
בתחילה ,הרצון היה למצוא דרך לפעול בתוך תכנית 'ניצנים' מתוך כוונה ליהנות מהסבסוד שמעניקה
התכנית .נפגשנו עם מאיה אלמליח ,מנהלת משאבי חינוך ו רכזת הצהרונים במועצה ויחד איתה הבנו
שתכנית 'ניצנים' מובנית מאוד ולא מאפשרת את הגמישות שרצינו בה .על כן קיבלנו החלטה לנסות ולפתוח
צהרון פרטי שיופעל על ידי החינוך הקהילתי תחת וועד הישוב.
ליציאה מתוכנית ניצנים יש משמעות חינוכית אך גם כלכלית.
עלות צהרון ניצנים לילד היא  ₪ 635לחודש
עלות צהרון מדרשניק תהיה לכול היותר  ₪ 908לילד לחודש ,ככל שירשמו יותר ילדים העלות החודשית
תרד באופן יחסי.

התוכנית התקציבית שיצרנו היא ללא מטרות רווח אך לא גרעונית מתוך מטרה שהצהרון יקיים את עצמו
ויעסיק אנשי חינוך איכותיים שיזכו לתנאי העסקה הולמים.
לאחר תהליך חשיבה ארוך ולאחר ערב שיתוף הורים ,אנו שמחות להעלות בפניכם  -הורים של ילדים העולים
לכיתות א' ב'  -את הצעתנו  -צהרון מדרשניק במתכונת חדשה  -מסגרת חינוכית משלימה המחברת בין
הילדים למדבר לקהילה.
עקרונות היסוד שגיבשנו הם:
מינימום  20ילדים מקסימום 35
כיתות א' -ב' עם אפשרות לילדי כיתה ג' בהתאם לכמות המשתתפים
תוכנית הצהרון:
סדר היום בצהרון  -איסוף הילדים מבית הספר ,ארוחת משותפת באוויר הפתוח (אזור הגנים) ,פינוי
הארוחה ,זמן חופשי ,פעילות יומית ,תה צמחים ופרי.
בכל יום תהיה פעילות משמעותית – תוכנית לדוגמא:
יום ראשון :הרפתקאות בפארק פולה
יום שני  :התנדבות ואומנות בגינה הקהילתית
יום שלישי :יום טיול מדברי
יום רביעי :יום מדורה
יום חמישי :הרפתק אות בפארק פולה
במקרים של מזג אוויר קיצוני ,ימצאו פתרונות במשאבי הבלתי פורמאלי.
התכנים יכללו טבע ,חקר ,אומנויות ,משחק חופשי ,משחקים משותפים ,סיפור סיפורים ,מלאכות ויצירה מתוך
הטבע ,ולא פחות חשוב  -שהייה בלתי אמצעית בחוץ עם תיווך מותאם ומתן אפשרות לחיבורים חברתיים,
לסקרנות ,לעשייה ולרעיונות מתוך השהייה המשותפת של הילדים ,ולא באופן בלעדי מאנשי הצוות.
הצהרון יפעל מאוקטובר (חגי תשרי מתקיימים בספטמבר ולכן אנו לא רוצים לגבות כסף עליהם וגם אין ערך
חינוכי או מוסף לילדים להתחיל בחודש זה יחד עם ההסתגלות לביה"ס) .בחנוכה ובפסח לא יפעל הצהרון
מאחר וישנה בחגים אלו את תוכנית "בית הספר של החגים" של משרד החינוך.
ב 10.5-קיימנו ערב פתוח שמטרתו היתה שיתוף הציבור ,להשמיע ובעיקר לשמוע .למפגש זה הגיעו 15
תושבות.ים חלקם הורים לילדים וחלקם מהצוות המתכנן והוועד .ההורים תמכו ברעיון פתיחת צהרון חוץ
פרטי ואיכותי שלא כפוף לתוכניות ולהגבלות תוכנית ניצנים של משרד החינוך .במפגש נעשה סיעור מוחות
במספר נושאים  -סיכום שולחנות עגולים
כדי לממ ש את החזון אנו זקוקות לכן כי קהילה יוצרת חינוך וחינוך בונה קהילה.

סקר קצר :אנא הגיבו על שאלת סקר אחת  -שאלון
לכל שאלה הבהרה הצעה ורעיון מוזמנים לפנות אלינו :אסף נוימן ,לירון אפק ,הדס נוביק-ארמה ,אדית רז,
רחלי בן דוד ,מיכל גולדשטיין
בברכה,
קבוצת 'חינוך חוץ'

