
תוכנית ניצנים 
 צהרונים לילדי כיתות א'-ב'

ותוכנית ההזנה הלאומית לתלמידי כיתות א'-ו'

בס"ד

שנה"ל תשפ"ג



דבר פתיחה
על תוכנית הצהרונים

הורים יקרים,

תוכנית ניצנים הינה מסגרת חינוכית-העשרתית המתקיימת לאחר יום הלימודים הפורמלי 
בבתי הספר. 

החוברת המוגשת לפניכם הינה פרי עמלם של צוות הצהרונים שהשקיעו בה מאמץ רב תוך 
חשיבה יצירתית לאפשר ולהעניק לילדכם צוהר וחלון הזדמנויות. התכנית בעלת ערך חינוכי 

רב ללמידה ולטיפוח אורח חיים בריא וכישורים חברתיים, וזאת בעלות סמלית. 

 אנו נמשיך להשקיע בילדי שדות נגב, דור העתיד שלנו.

 בברכת שנה טובה ומוצלחת,
צוות מתנ"ס שדות נגב

בס"ד



ימי צהרון
פירוט כללי

גם השנה יופעלו צהרונים בבתי הספר הייסודים במועצה:
 דע"ת, נועם תושיה, מעגלים ובית הגדי.
הצהרון מיועד לתלמידי כיתות א'-ב'.

שעות הפעילות: 
מסיום שעות הלימודים ועד השעה 16:00.

השנה הרחבנו את פעילות הצהרון למספר ימים נוספים:
ימי צום וימים ממלכתיים שבהם הצהרון יפעל כרגיל עד השעה 16:00.

צום גדליה, יום רביעי ג' תשרי תשפ"ג 28.9.22
עשרה בטבת, יום שלישי, י' בטבת תשפ"ג 3.1.23

יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.

בס"ד



חוגים ופעילויות

תוכנית חינוכית שנתית

ימי שיא בצהרון

בצהרון הילדים ייהנו מחוגים מעשירים ומגוונים:
חוג יישומי המחשב ורובוטיקה )חצי שנתי(

השנה, בנוסף לחוגים, הילדים יחוו במשך השנה 
פעילויות חווייתיות ומעצימות בדגש על בניית ביטחון עצמי, 
תחושת גאווה, מתן ביטוי אישי, עבודת צוות והקשבה לאחר.

הפעילויות כוללות: 
חוגי ספורט, ריתמיקה, שעת סיפור, פלסטלינה ואומנות.

התוכנית בנויה מנושא לכל חודש. לכל נושא נבנתה תוכנית העשרה חינוכית הכוללת פעילויות 
לכל חלק מרכיבי סדר היום בצהרון ניצנים. התוכנית מכוונת להעשרת עולם הידע של 

התלמידים, לפיתוח מיומנויות קוגניטיביות תוך-אישיות, בין -אישיות וגופניות להקניית ערכים. 
כל זאת באמצעות משחקי חברה, משחקי תנועה, יצירות, פעילויות חקר וניסויים, משחקי 

דימיון, שיח פעילויות סביב שירים ועוד.

אסיפת הורים -תתקיים ביום חמישי 26.1.23 )ד' שבט(.
הפנינג סיום צהרון- יתקיים 18.6.23 )כ"ט סיוון(.

בס"ד



הזנה
במהלך שנת הלימודים הקרובה יפעיל משרד החינוך באמצעות המועצה את תכנית ההזנה 

הלאומי, במסגרתה ייהנו התלמידים מארוחת צהריים חמה.
במסגרת צהרוני ניצנים מקבלים התלמידים ארוחת צהריים חמה, טעימה, איכותית ומזינה. 

עלות ההזנה משתנה בהתאם למסלול בו בחרתם, עפ"י הפירוט הבא:
 בי"ס סעד

מחיר הזנה שנתימס’ ימי הזנה בשבועשם מסלול ההזנה

חמישה ימים בלבדכיתות א'-ב' )שמשתתפים בצהרון(

עלות: 130 ₪ לחודש 
× 10 חודשים, סה"כ: 

 1,300 ₪ שנתי

תלמידי כיתות א'-ו' )שאינם משתתפים 
יומיים )ראשון ושלישי(בצהרון(

עלות: 55 ₪ לחודש × 
10 חודשים, סה"כ: 550 

 ₪ שנתי

בי"ס מעגלים

מחיר הזנה שנתימס’ ימי הזנה בשבועשם מסלול ההזנה

חמישה ימים בלבדכיתות א'-ב'  )שמשתתפים בצהרון(

עלות: 130 ₪ לחודש 
× 10 חודשים, סה"כ: 

 1,300 ₪ שנתי
 

 תלמידי כיתות א'-ו' 
)שאינם משתתפים בצהרון(

שלושה ימים )ב', ד', ה'(

עלות: 80 ₪ לחודש × 
10 חודשים, סה"כ: 800 

 ₪ שנתי

בס"ד

ארוחת הצהריים חשובה להתפתחותו ולתפקודו של הילד ותורמת להקניית הרגלי אכילה 
נכונים ובריאים. תפריט הארוחה נקבע על ידי תזונאיות, ואיכות המזון וספקי ההזנה מפוקחים 

באופן שוטף תוך התייחסות לתלמידים אלרגניים.



בי"ס בית הגדי

מחיר הזנה שנתימס’ ימי הזנה בשבועשם מסלול ההזנה

חמישה ימים בלבדכיתות א'-ב'  )שמשתתפים בצהרון(

עלות: 130 ₪ לחודש 
× 10 חודשים, סה"כ: 

 1,300 ₪ שנתי

)שאינם משש  תלמידי כיתות א'-ו'
יומיים )ראשון ושלישי(תתפים בצהרון(

עלות: 55 ₪ לחודש × 
10 חודשים, סה"כ: 550 

 ₪ שנתי

בי"ס נועם תושיה

מחיר הזנה שנתימס’ ימי הזנה בשבועשם מסלול ההזנה

חמישה ימים בלבדכיתות א'-ב' )שמשתתפים בצהרון(

עלות: 130 ₪ לחודש 
× 10 חודשים, סה"כ: 

 1,300 ₪ שנתי

)שאינם משש  תלמידי כיתות א'-ו'
שלושה ימים בשבוע )ב', ד', ה'(תתפים בצהרון(

עלות: 80 ₪ לחודש × 
10 חודשים, סה"כ: 800 

 ₪ שנתי

תאריך תחילת ההזנה: יום שלישי, )ח' אלול( 4.9.22,
 ניתן להירשם דרך אתר המתנ"ס בקטגורית צהרונים.

*ייתכנו שינויים במחירי ההזנה בהתאם להנחיות משרד החינוך

בס"ד



הרשמה
עד יום ראשון, 28.8.22 )א' אלול( 

עלות הצהרון: 160 ₪ לחודש, כפול 10 חודשים = סה"כ 1,600 ₪ שנתי )התשלום לצהרון הינו 
שנתי(.

 עלות ההזנה בנפרד.

לפרטים והרשמה:
m-sdotnegev.org.il  

076-5322000   

בס"ד

* ייתכנו שינויים במחירי ההזנה בהתאם להנחיות משרד החינוך

לחצו כאן

http://https://m-sdotnegev.org.il/
https://m-sdotnegev.org.il/

