
  
 
 
 

 

 צהרונים ומעונותדף שאלות ותשובות בנושא  

 צהרונים 

 האם מתוכננים צהרונים בשכונת בית בפארק? מי יהיה מפעיל הצהרונים?  .1

                           .מרכזים קהילתיים "נפגשים" - הצהרונים יופעלו בבית בפארק  בשיתוף הזכיין  

 ' ב-'הילדים ובתי הספר כיתות אהצהרונים יתקיימו במבני גני 

                                                                                                            מה כולל הצהרון? .2

ארוחת צהרים חמה המסופקת ע"י ספק מזון שנמצא תחת  חוגי העשרה ו הצהרון כולל 

 מאגר  משרד הבריאות ומשרד החינוך. 

 

   מה עלות הצהרון? .3

ת ע"י משרד סד מסובהתכנית  ,במסגרת תכנית "ניצנים" ₪ לחודש 635עלות הצהרונים הינה 
 . החינוך

 

 ימי הפעילות של הצהרונים?  םמה .4

  5) כולל ימי קייטנות, בהתאם ללוח החופשות  17:00ה' מתום יום הלימודים ועד השעה  - ימים א'
 .ימי קייטנה בפסח( 5- ימי קייטנה בחנוכה ו

 

 האם ניתן לבצע רישום אם עדיין לא התקבל השיבוץ?  .5

שם ניתן לבצע את   -כן, נפתחה קטגוריה כללית באתר "נפגשים" לרישום צהרוני בית בפארק
 הרישום. 

 

                                                                                                                                           כיצד נרשמים? .6
דרך אתר "נפגשים", תחת קטגוריית צהרוני בית בפארק" לפרטים נוספים ורישום  

 03-7353535טלפון    nifgashim.org.ilאתר האינטרנט:  לצהרוני היום ניתן לפנות:
 

 האם יהיו לילדים חוגים בשכונה? .7

 ל גילאים שיופעלו ע"י נפגשים" שאכן, יהיו חוגים למגוון רחב        

 פרטים אצל מזכירות השלוחה ובאתר "נפגשים".

 

 יום   מעונות

 ? 0-3האם יהיו מסגרות לגילאים   .1

. מינימום  21ברחוב ארבל, המעון עתיד להיפתח באוקטובר  2021ייפתח מעון בשנה"ל   -מענה 

 ילדים.    22לפתיחה הינו 

)בניגוד למעונות    17:00 -7:00המעון בבית בפארק הינו מעון שיעניק מענה להורים בין השעות 

הינן  ( וכן בשבוע נוסף בחודש אוגוסט ללא תשלום נוסף. הקבוצות  16:00התמ"ת עד השעה  

 קבוצות קטנות ביחס נמוך של מטפלת אל מול ילדים.  

 סה"כ. מעונותמבני   3 -בשכונת בית בפארק מתוכננים להיות בעתיד כ



  
 
 
 

 מי מפקח על המעון?  .2

המעון יפעל תחת פיקוח הרשות המקומית, מי שמפקח בפועל על הפעילות במעונות היום   -מענה

מדריכה חינוכית שתנהל ותדריך את הצוותים, ואנשי חינוך מקצועיים, הם רשת "נפגשים"  

 ופסיכולוגיות. מנהלת מח' הגיל הרך, 

 רח' ארבל  -כתובת המעון .3

 2021אוקטובר ל  1 -ב  -צפי לפתיחה .4

   (ילדים בכלל המעון 22שיהיו מינימום של  בהנחה )

כלוס ויצטרפו ילדים נוספים יפתחו ככל שיגבר האבתוך הכיתה יפעלו בקבוצות בהתאם לגיל. 

  כיתות נפרדות לכל שכבת גיל.

 17:00  – 07:00 -שעות פתיחה .5

 

 ₪ 3090  -תינוק -תעריפי המעון .6

 ₪   2790  -פעוט/בוגר                        

חוגים  )באוגוסט.ושבוע נוסף  17:00, פעילות עד לשעה חוג העשרה כלול -התשלום החודשי כולל 

 (  8.8.22-וסיום שנה ב  16:00במעונות שתחת פיקוח משרד העבודה ממומנים ע"י הועד, פעילות עד  

 ניהם( )לתעריף הנמוך מבלאח שני   10%תינתן הנחה בגובה של   -הנחות .7

 

 האם יהיו מעונות מסובסדים / תמ"ת בתוך השכונה?  .8

מעונות תמ"ת , תושבי בית בפארק יוכלו לצרוך  בתוך השכונה לא יהיו בשלב הזה  –מענה 

 . )ויצו, נעמ"ת, תמ"ת ועוד( רחבי העירמעונות השונים בשירותים אלו ככלל התושבים ב

 לפי חלוקת כיתות גןגילאי הילדים  .9

 1.6.2020- החל מה –תינוק 

 31.5.2020  -1.9.2019  –פעוט 

 31.8.2019 -1.1.2019 – בוגר

 בתהליכי גיוס, איתור ומיון, כולן תהיינה בעלות ניסיון והמלצות. נמצא  -צוות המעון .10

 

 כמה מטפלות יהיו על כמה ילדים?   .11

 )גיל הילד/ה בספטמבר(   יחס המטפלות מתחלק על פי גילאי הילדים.

 

                                                        1:6חודשים( מטפלת ביחס של  3חודשים ועד שנה ו   4 -תינוק 



  
 
 
 

   1:9 מטפלת ביחס של חודשים ועד גיל שנתיים  -4-שנה ו -פעוט

 . 1:11של   מטפלת ביחס, 9- שנתיים ו –שנתיים  -בוגר

 הקבוצות הינן קבוצות קטנות ביחס נמוך של מטפלת אל מול ילדים.  

במעון מותקנות מצלמות אבטחה בהתאם לתקנות חוק במעון?  מצלמותהאם קיימות  .12

הפיקוח והתקנות מצלמות במעונות היום וכי כל דרישה לצפיה במצלמות תהא אך ורק 

 http://did.li/FKiTYבהתאם לחוק האמור. פירוט החוק ניתן למצוא בקישור הבא: 

 

                                                                                                                                 הזנה .13

נושא ההזנה יעמוד תחת סטנדרטים מחמירים של משרד הבריאות, ההזנה מתבצעת במעונות  

באמצעות מטבחים פעילים המופעלים ע"י טבחיות, אוכל מתבשל יום ביומו, מותאם תפריט  

תואם גיל שנבנה ע"י תזונאית מטעם משרד הבריאות. ככל שלא יפתחו מספיק כיתות יהיה  

 משרד הבריאות.  קייטרינג מסודר ומאושר ע"י 

 

 ?  17ותעריף עד לשעה   16האם יש תעריף עד לשעה   .14

ללא תוספת עלות וזה   17:00אין תוספת תשלום, כלל הנרשמים יוכלו להישאר עד השעה 

 הייחודיות של מעונות היום של "נפגשים". 

 ? במעון האם קיימת אבטחה .15

העירוני  והשיטור  וישנם סיורים מוגברים של הפיקוח  למעונות שערים נעולים מצוידים בקודן 

 . ברחבי השכונה

 

 : לרשת "נפגשים"לפרטים נוספים ורישום למעונות היום ניתן לפנות 

 03-7353535טלפון    nifgashim.org.ilאתר האינטרנט: 

ע"מ שנדע להיערך, לאחר מכן הרישום יהיה  30.7.21-עד ה -מועד סגירת הרישום 

 ם פנוי.ע"ב בסיס מקו

 

 

 

 

 

 הסבר על רישום למוסדות החינוך

   3 – 0הרשמה למעונות לגילאי 

http://did.li/FKiTY


  
 
 
 

באתר "נפגשים" :  

https://nifgashim.org.il/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA

%D7%99%D7%95%D7%9D-/  

 

 /https://nifgashim.org.il/179מגיעים לעמוד הרשמה למעון "בית בפארק" : ו

 

 

 הרשמה לצהרונים  

 

 צהרונים   -לוחצים על לשונית הגיל הרך –נכנסים לאתר נפגשים 

 לוחצים על הרשמה:

 

 ומבצעים הרשמה.בוחרים הצהרון הרלבנטי  

 
 

https://nifgashim.org.il/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%9D/
https://nifgashim.org.il/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%9D/
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https://nifgashim.org.il/%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA-%D7%99%D7%95%D7%9D/
https://nifgashim.org.il/179/
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