
התכנים המוצעים לשנת הלימודים הקרובה כוללים את הפעילויות הבאות:

הזנת בוקר בגן הילדים בסך 800 ש״ח לשנה )80 ש״ח לחודש(

ארוחת בוקר מגוונת, מזינה ובריאה בגנים!
ארוחת בוקר, כחלק מתזונה בריאה ומאוזנת במהלך היום, מספקת לילד את האנרגיה הדרושה לו לגדילה 

ולהתפתחות, תורמת למקסום היכולות שלו במהלך היום בגן, שומרת עליו מרוכז וערני, מוכן יותר ללמידה 
ולהתנסויות חדשות בגן.

לארוחת בוקר המוגשת בסגנון של "מזנון" בגן, בסיוע הצוות ובשיתוף הילדים, יתרונות נוספים, כגון: חשיפה 
למגוון מזונות, הקניית הרגלי אכילה ונימוסי שולחן, עידוד עצמאות - דרך קבלת החלטות בבחירת מזונות, 

שימוש בכלי אוכל באופן מותאם, עבודה על מוטוריקה ועוד.
הצוות החינוכי מקבל הנחיות והמלצות לארוחת בוקר בריאה לילדים הכוללת את כל אבות המזון: 

פחמימות מורכבות )דגנים מלאים(, חלבון איכותי, ירקות ופירות מגוונים ושמנים בריאים.
במידת הצורך מוצעים ליווי והדרכה אישית של צוות תזונה מקצועי ממחלקת הבריאות העירונית.

סל העשרה ותכנים ייחודים לילדי הגן בסך 342 ש״ח לשנה לפי הפירוט הבא:

סל תרבות )79 ש״ח לשנה, לאחר סבסוד עירוני(
מבחר הצגות ומופעים החושפים את ילדי הגנים לתחומי תרבות שונים: מוסיקה, תאטרון, מחול ואומנות 

פלסטית. הפעילויות מתקיימות בתוך הגנים, בספריות העירוניות ובאולמות התרבות בעיר.

חגיגות במהלך השנה ומסיבת סיום )78 ש״ח לשנה(
מגוון חגיגות ואירועים המתקיימים בגן לאורך השנה בשיתוף ההורים וצוות הגן.

טיול כולל הסעות )60 ש״ח לשנה(
כל גן יצא לביקור/סיור/טיול באחד מאתרי הארץ בהתאם לתכנית הלימודים המתקיימת בגן.

סל תשלומים מרצון )125 ש״ח לשנה(
סל שמטרתו להעשיר ולהרחיב את תכנית הלימודים המתקיימת בגן, ברמת הפרט והקבוצה. כגון ערכות 

העשרה ופעילויות תוכן ייחודיות.

תל"ן- תכנית לימודים נוספת בסך 480 ש״ח לשנה )עבור 3 חוגים בשבוע(

העירייה ומשרד החינוך מציעים מבחר רחב של חוגים בתחומי ספורט, תנועה, אומנות, מדעים 
וכדומה. הסל מאפשר קיום של 3 חוגים כל שבוע. החוגים ייבחרו ע"י צוות הגן בשיתוף ההורים.

תכנים ונהנים - בגני הילדים

הורים יקרים,
ברכות על הצטרפות ילדיכם למערכת הגנים העירונית, לידיעתכם, החלה 

ההרשמה לפעילויות העשרה בגני הילדים העירוניים לשנת הלימודים 
תשע"ט. פעילויות העשרה הינן חלק אינטגרלי מתכני הלימוד בגן וחושפות 

את הילדים לתחומי דעת, תרבות וספורט מגוונים, מעשירים ומהנים.

חשוב לציין!  לפי חוזר מנכ”ל, התשלומים הינם תשלומי רשות ונתונים לשיקול דעת ובחירה של ההורים.
הפעילויות בגן תחלנה לאחר  שכל הורי הגן יאשרו אותן ויעבירו את אמצעי התשלום עבורן.

לינק לתשלום יהיה זמין החל מ-1.8.2018 בפורטל החינוך הרצליה:
www.herzliya.org.il/BRPortal/br/P100.jsp


