
!
בס״ד 

הנחיות להורים לאחר רישום התלמיד לתוכנית. 
בתוכנית: ״חוגי צהריים״ בבתי הספר צמרות, אילנות רשב״י, אמירים בבאר יעקב 

להלן הסבר והנחיות לגבי התנהלות בכל החוגים בתוכנית.  

נבקש מהורי הילדים להתייחס להנחיות אלו, לפעול לפיהם ולא להקל ראש. 

נהלים לתחילת שנה: 

עם תחילת החוגים אחרי החגים בשבוע שבועיים הראשונים חשוב לנהוג ולפעול ע״פ הנחיות אלו בכדי להקל על 
הגעת הילדים לחוגים במיוחד ילדי כיתות א  (לא רלוונטי לילדי צהרון - קיים תיאום, אם זאת חשוב להמשיך לקרוא) 

להלן מספר טיפים: 
   

 בבוקר החוג תזכרו את ילדכם על קיום חוג באותו היום. •
 שלחו עם ילדכם פתק ואמרו לו למסור למורה בסוף או תחילת היום. •
 שימו לילדכם תזכורת יצירתית שתתזכר אותו בסוף היום שיש לו חוג. •
 בקשו מילדכם לא לצאת מהכיתה בסוף היום ולהשמע להנחיות שלנו במקום או ממורות בית הספר. •
 יש לעשות כל שביכולתכם על מנת לסייע לתחילת התהליך בשבוע שבועיים הראשונים לחוגים. •
 אם יש ביכולתכם תגיעו בשבוע הראשון על מנת ללוות את ילדכם לחוג להמשך נדאג אנחנו •
 אם יש לכם קרבה לאיש מאנשי הצוות סייעת, מורה או כל אדם אחר הודיעו לו על החוג שיסייע •

חשוב לומר  אנו עושים כל שביכולתינו בכדי שאחרון הילדים יגיע לחוג בכל שלב בשנה לרבות בחודש הראשון. יש 
לנו את השיטות שצברנו במהלך השנים אם זאת עזרתכם חשובה. 

אנו נדאג למעבר ותזכורות בכל הכיתות, רשימות למורות ולצהרון, רשימות על לוח המודעות בכיתה ועוד.. 

נהלים במהלך השנה 

בשבוע שבועיים הראשונים נבקש מכם לנהוג בסבלנות, סובלנות, הכלה וסיוע בהגעת הילדים לחוגים. •
קחו חלק פעיל ושאלו את ילדכם מידי פעם איך עוברת עליו השתתפותו בחוג. לצורך שיפור מתמיד. •
אם תלמיד לא מגיע לחוג יותר מ-2 שיעורים רצוף במודע על ההורים לעדכן אותנו. •
תלמיד אשר רשום לחוגים ומסיבה כל שהי צריך ללכת בסוף היום ולא להשאר לחוג יש לעדכן אותנו. •
במהלך החודש הראשון נפתח קבוצות ווצאפ בחוגים, נבקש לפחות נצג אחד מההורים בקבוצה ולא לצאת על מנת •

שכל המידע בחוגים יגיע אליכם במלואו. 
נבקש להתנהל בקבוצת הווצאפ בשפה יפה, צורת דיבור מכבדת, בכבוד כלפי השותפים בקבוצה. •
הנושאים שיעלו בקבוצה שייכים לאותו חוג, חל איסור על פרסום אישי/עסקי או שיח שלא שייך לפעילות החוגים. •
נבקש לא ליצור קשר ישיר עם המדריכים בחוגים. על כל שאלה או בקשה ולמען הסדר הטוב יש ליצור קשר עם •

האחראים בשטח בלבד! צחי או שרי ואם נחליט יחד עם ההורים אחרת נפעל בכל נושא לגופו. 
על כל בקשה, פנייה או שאלה הקשורים לחוגים נבקש ליצור אימנו בשיחה טלפונית על מנת שנוכל לסייע ביעילות. •
שעות המענה הטלפוני מיום א-ה בין השעות 7:30 ועד 18:00. •
במקרה וילדכם מעוניין לעבור חוג, ניתן למסור לנו הודעה מתאריך ה10 ועד ה30 לאותו חודש והמעבר יעשה ב1 •

לחודש העוקב אחריו. הנחייה זו חשובה מאוד!!! לא יעשו מעברים בין החוגים בהמלך החודש. 
אין אפשרות ביטול השתתפות או החזר כספי באופן גורף בשל אופי התוכנית. (הוסבר בטופס הרישום) •
מקרי אלימות והתנהגות לא הולמת מצד תלמידים לא יתקבלו משום סוג! במקרים אלו נשתף את ההורים ובמידה •

והמקרה חוזר על עצמו נעביר את התלמיד לחוג אחר ואף במקרים חריגים לא יקח חלק בחוגים עד סוף השנה. 
אנו מקווים ומיחלים לשנה טובה, להצלחת ילדכם בחוגים ולשיתוף פעולה מקסימלי.   •
במקרה שמדריך אינו יכול להגיע נדאג למחליף או נשלים את בשיעור במהלך השנה. בימי גשם השיעורים בכיתה. •
השנה יתקיימו אירועי סיום שנה, הופעות, מצגות ועוד….                   בברכה, צחי גאירו וצוות החברה•

על כל שאלה או בקשה נשמח לעזור צחי: 0524-832-800  שרי:0525-977-999 


