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צהרוני הפיל 



“בצהרוני הפיל, אנו 
מאמינים בחינוך 
הוליסטי, חיזוק 

תחושת המסוגלות, 
הקניית ביטחון 

עצמי ובהעצמת 
הילדים.“

רועי ולודבסקי
מייסד הפיל ומנכ"ל, בוגר תואר ראשון 

במנהל עסקים בהצטיינות מהמרכז 
(IDC) הבינתחומי בהרצליה

ותואר שני בחינוך ליזמות סביבתית 
באוניברסיטת תל אביב,

ותזה בנושא זה.

מי אנחנו?

יאיר דורון
מייסד שותף של חברת הפיל, 

בוגר תואר ראשון בהנדסת תוכנה
במכללת שנקר. יאיר מתמחה 

בניהול צהרונים, הכשרת צוותים
 חינוכיים, כתיבת תוכניות מקצועיות 

והטמעתם בשטח.

“צהרון הפיל עבורי, 
הוא מקום בו הילדים 

מרגישים בטוחים, 
יכולים להביע את 

עצמם
 ולחוות עולמות 

תוכן שונים.“

חברת פיל בע“מ הינה חברה לחינוך והעשרה, 
אשר הוקמה  על ידי יאיר דורון ורועי ולודבסקי. מטרתה קידום ילדים ונוער בישראל  

בשיטת לימוד חוויתית.
 אנו מתמחים בצהרונים, קייטנות, חוגים ומרכזי למידה. 

אנו בונים מערכי לימוד יחודיים לכל נושא  
ושמים דגש בבחירת המדריכים והכשרתם. 



הגישה החינוכית
האג'נדה החברתית המובילה אותנו 

מתבססת על אידיאולוגיה שיוויונית שעיקרה 
כל ילד יכול להצליח!

 צוות הצהרון פועל על פי ערכי אהבה
 לטבע, חברות טובה, העצמה אישית

ומנהיגות

כחלק מהאידיאולוגיה שלנו אנו דואגים: 
• ביסוס מערכי השיעור והפעילויות על ערכי 

 שיוויון, סביבה ודמוקרטיה.
• בניית יחסי מדריך-תלמיד-חבר.

• העצמת הכשרונות הטבעיים של הילדים.
• לימוד בגובה העיניים.

מחנכים בשיטת הפיל



אמנויות 
 מוסיקה, קומיקס ופלסטלינה 

חידודי מח
 מדעים, קוסמים ושחמט

 

 סדנאות הפיל
התוכנית החינוכית, היא תוכנית מבוססת סדנאות. 

אנו מרכיבים תוכנית בהתאמה אישית לכל בי"ס או גן, 
בשיתוף הנהגת ההורים. 

בכל רבעון, אנו מחליפים את הסדנאות בצהרון, 
כך שכל ילד נחשף לסדנאות בתחומי עניין שונים, 

המקיפות קשת רחבה של כישורים ומיומנויות. 
          
  מבין הסדנאות שלנו:           

ספורט ותנועה 
 קפואירה, היפ-הופ ובייסבול

 

טבע וסביבה
אילוף כלבים, פינת חי, 

קיימות ויזמות ירוקה
 



גינון אורבני – הקמת גינה בלב בית הספר.  
דרך עבודת האדמה, לומדים הילדים 

על הקשר שבין הגינה לצלחת, על עונות
השנה ומעצימים את החיבור עם הטבע. 

מסע בעולם – כל שבוע הילדים "יטוסו" לארץ אחרת
ויחוו דרך משחקים ופעילויות את התרבות,

המנהגים, השפה והאוכל של אותה מדינה. 

אילו פעילויות מתקיימות בצהרונים?

ספורט ותנועה – ספורט הוא מרכיב אלמנטרי
בבריאות ילדיכם. אנו שמים דגש על משחקים

ספורטיביים תוך שמירה על הנאה מירבית
וסביבה בטוחה.

חינוך ליזמות – תוכנית לימודים מותאמת גיל
שמטרתה לפתח תכונות של מנהיגות,

יצירתיות, עבודת צוות, תהליכים דמוקרטיים 
וחשיבה מחוץ לקופסא. 

סביבה ירוקה – הקניית 
פעילויות מהנות וחינוכיות 

בתחום הקיימות בה ילמדו 
על הקשר שבין אדם-חיה-סביבה.



שיעורי בית
הכנת שיעורי בית והתקדמות בלימודים הוא נושא קרוב 

לליבנו. לכן, אנו מנחים את המדריכים שלנו להיות סובלניים
וקשובים לצרכיו של כל ילד, אך במקביל מעודדים ילדים

לעצמאות וחיזוק הלומד העצמאי. 
אנו שומרים על קשר רציף עם צוות מורי בית הספר,

ומוודאים מהם שיעורי הבית ומצבו הלימודי של כל תלמיד. 



יתרונות צהרוני הפיל
• קשר עמוק ורציף בין הנהלת הצהרון לצוות ביה"ס.

• העשרת הילדים בתחומים שונים ומגוונים.
פיתוח יכולות, יצירתיות והעצמה אישית.  •

העלאת המודעות הסביבתית.  •
• צוות איכותי, יציב וקבוע.



יאיר דורון- 054-4928433
 www.pilproject.org   

רועי ולודבסקי- 054-5347213
 pil@pilproject.org

אם גם אתם חושבים שצהרון זה לא בייביסיטר 

ורוצים לקדם את ילדיכם בלימודים,

 להעשירם בתכנים איכותיים 

וחינוך בר קיימא,  צרו איתנו קשר

 ונשמח לענות על כל שאלה!

 


