מידעון גני ילדים
תשפ"ב

הורים יקרים,
שנת לימודים חדשה בפתח ואתם בטח נרגשים לקראתה.
מאז כניסתי לתפקיד ,פועלת המועצה רבות למימוש החזון החינוכי המקדם
טיפוח פדגוגיה חדשנית וחידוש תשתיתי של מוסדות החינוך בישוב.
אנחנו משקיעים משאבים בהפיכת הגנים לייחודים ומכניסים תוכניות חדשניות כגון
גן יער ,גן ירוק וגן בתנועה ,מבוצעות הכשרות מקצועיות ורגשיות לצוותים ועוד.
ברמה התשתיתית השקענו מאות אלפי שקלים בשיפוץ המבנים ,בתוספת מתקנים ובהצללות לחצרות.
אני שמח לבשר כי במהלך הקיץ נעשתה מתיחת פנים לכל גני המועצה הפעילים בישוב הותיק!
השטיחים הוסרו מהקירות ,השירותים פורקו ועוצבו מחדש ,הותקנו פרקטים והגנים נצבעו ,עידן חדש!
אני גאה לומר שיש לנו צוותים נפלאים בכל הגנים ואני סמוך ובטוח שבאמצעותם
נמשיך להעניק לכל הילדים מערכת חמה ,מכילה וטובה!
איחולי הצלחה לכולם
שלכם,
שי רוזנצוויג
ראש המועצה

הורים יקרים,
מערכת החינוך ביישוב חותרת באופן מתמיד להתחדשות ולשיפור.
המחלקה לחינוך ,בשיתוף פעולה מתמיד עם הפיקוח על גני הילדים
והצוותים האיכותיים שלנו ,פועלים בנחישות לשיפורים ולמענים מיטביים
וזאת מתוקף השליחות והאמונה במעשה החינוכי ובזיקה למטרות וליעדים,
תוכנית הפעילות והמשאבים הקיימים.
לצד זאת ,אנו מאמינים גדולים באוטונומיה ומאפשרים לכל מנהלת גן
את העצמאות החינוכית שלה ,בהתאם למידת היצירתיות שלה ,אישיותה ושיקול דעתה המקצועי.
לשמחתנו ,גישה זו מוכיחה את עצמה וכל הגנים שלנו כאן מצויינים ,כל אחד בדרכו.
אנחנו כאן לכל דבר ועניין,
בברכה,
אורלי פרלמן
מנהלת המחלקה לחינוך

מערך הגנים ביישוב
כל הגנים לגילאי  3-6הינם גנים רשמיים,
כלומר כאלו הנמצאים בבעלות הרשות מקומית,
אך הגננת היא עובדת מדינה ומשרד החינוך הוא המעסיק שלה.

אילו גנים יהיו ביישוב בשנת תשפ"ב?
 7גני טרום טרום וטרום חובה
 1גן ממלכתי דתי רב גילאי
 4גני חובה )במסגרת החט"צים(
 2גני חינוך מיוחד )עיכוב התפתחותי ותקשורתי(

מספר הילדים בגן וצוות הגן
ביישוב צפויים ללמוד בשנת תשפ"ב כ 340 -ילדים בכלל גני הילדים
מספר הילדים בכל גן לא יעלה על 35
אנו משתדלים שבכל גן לא יהיו יותר מ 33-ילדים.
התקן למספר הילדים בגני החינוך המיוחד קטן משמעותית.
בגנים לבני  4-3שיש בהם  30תלמידים או יותר ,צוות הגן כולל שתי סייעות.

צוות הגן כולל בדרך כלל גננת )מנהלת הגן( ,גננת משלימה ,סייעת וסייעת משלימה
ובנוסף התברך היישוב בתוכנית הדרכה ייחודית ,המונחית ע"י שתי היועצות
אלה קון ואביטל שפירא.

תהליך השיבוץ
במהלך חודש יוני נשלחה להורים הודעה על השיבוץ.
ראשונים שובצו בכל גן אלו הממשיכים,
לאחר מכן ,משלימים במקומות הפנויים את אלו המבקשים,
תוך שאיפה לאיזון מגדרי )בנים בנות( ,איזון מספרי וגילאי בין גנים סמוכים.
השיבוץ לגני החינוך המיוחד ביישוב מתבצע לאחר קבלת זכאות מטעם
ועדת זכאות ואיפיון סטטוטורית ועל בסיס מקום פנוי.

שעות פעילות בגני הילדים
גני ט"ט וטרום חובה
ימים ראשון עד חמישי 14:00 – 7:30
ימי שישי 12:45 – 7:30
גני חובה במסגרת החט"צים
ימים ראשון עד חמישי 7:30-14:00
ימי שישי 7:30-11:45
ניתן להגיע לגן החל מהשעה  ,7:30אך הגננות מתחילות בשעה .7:55
במידה ויש הורים שבמהלך השבוע )מלבד שישי( עובדים מחוץ ליישוב וחייבים
סידור קודם לכן ,מתבקשים לבדוק את האפשרות מול מח' החינוך.

שעות ההסתגלות בראשית השנה
גני ט"ט וטרום חובה
כדי לאפשר הסתגלות הדרגתית ,בימים הראשונים שעות הפעילות מעט שונות
וההתאקלמות לחדשים היא הדרגתית ,כאמור מטה:
ביום הראשון עד השעה 10
ביום השני עד השעה 11
מהיום השלישי יום מלא.
זה רלוונטי לגילאי  3ו 4-שזוהי שנתם הראשונה בגן ממלכתי.
ילדים בני  4שזו שנה שניה בגן יכולים להישאר עד סוף היום ,בכל מקרה בו מתגלה קושי
יינתן מענה פרטני בשיתוף ההורים.

תמצית המטרות והיעדים של גני הילדים
פיתוח תחושת שייכות ,מסוגלות ,אמון וערך עצמי.
טיפוח מיומנויות רגשיות וחברתיות ,בדגש על הדדיות
ושיתוף פעולה.
קידום מיומנויות חשיבה ,יצירה ,אוריינות והבעה.
חינוך לערכים.

המשימות המרכזיות בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד
ידע  -מיומנויות  -ערכים
עידוד פעילות עצמאית ואחריות אישית בתחומי התפקוד השונים ,כבסיס
לתחושת מסוגלות.
מתן הזדמנות לעבודת צוות ,משחק ושיתופי פעולה בין הילדים.
הרחבת ההתנסות במיומנויות שפתיות ,חושיות ותנועתיות.
הפעלת תוכניות לטיפוח מיומנויות רגשיות,חברתיות,
מתימטיות ושפתיות.

גני הילדים בעת קורונה
❏ נכון לעכשיו ,שנת הלימודים תיפתח כסדרה במתכונת רגילה,
תוך שמירה על היגיינה ואוורור החללים.
❏ יתכן מאוד והילדים יוזמנו לבדיקה סרולוגית.
הבדיקות אינן חובה ויבוצעו אך ורק באישור ונוכחות ההורים.
מדובר בלקיחת דגימת דם קצרה ומהירה מהאצבע.
התשובה תינתן תוך כרבע שעה.
ילד שימצא עם נוגדנים ,יקבל תו ירוק ופטור מבידוד.
פרטים בהמשך
❏ בנוסף ,סביר מאוד שכל הורה יקבל בסמוך לפתיחת שנת הלימודים
ערכת בדיקה מהירה ועצמאית לאיתור תחלואת קורנה
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צהרונים

:

רשת הצהרונים "צהריים טובים" של החברה למתנ"סים היא ארגון גג
המאגד בתוכו את מערך הצהרונים הפועלים במסגרת המתנ"סים ברחבי
הארץ .צהרוני המתנ"ס מלווים ומודרכים ע"י הרשת וזאת על מנת
להבטיח סביבת פעילות מנוהלת ,בטוחה ואיכותית המשלבת תוכן חוויתי ומעשיר לילדים בשעות הצהריים.
מטרותינו:
שיפור איכות העבודה בצהרונים.
פיתוח ידע מקצועי לרכזות ולצוותי הצהרונים.
פיתוח וטיפוח קשרים עם גורמים שונים בקהילה  -הורים ,מח' חינוך ,צוותי בוקר ,וגורמים מחוץ לקהילה  -רשויות מקומיות ,משרדי ממשלה והאקדמיה.
פיקוח מקצועי בהתאם לחוק הצהרונים ונהלי משרדי הממשלה.
יתרונות הצהרונים שלנו:
שעות פעילות הצהרון החל מסיום יום הלימודים ועד השעה .17:00
הילדים נהנים מצוות קבוע ומיומן ,במבני מסגרות הבוקר.
ליווי מקצועי ,הדרכה פדגוגית ופיקוח על הצוות ע"י רשת "צהרים טובים".
תוכנית פדגוגית שנתית ,חודשית ושבועית בהתאם לגיל הילדים.
מתן דגש על פעילויות דידקטיות )כולל חומרים והפעלות(.
שני חוגי העשרה המועברים ע"י מדריכים מקצועיים.
ארוחת צהריים בפיקוח תזונאית ,האגודה לבריאות הציבור ובפיקוח משרד הבריאות.
ימים ארוכים בחופשות כולל תוכניות ייחודיות  -סוכות ,חנוכה וטרום פסח )כפוף ללוח החופשות( בהתאם לתוכנית ניצנים בחופשות של משרד החינוך.
מענה לימודי לכיתות א'-ב'-ג' ובכלל זה סיוע בהכנת שיעורי בית.
הקפדה על ביטחונם ושלומם של הילדים.
הפעילות בצהרון מאפשרת לילד להתנסות בתחומים שונים כמו אמנות,
מוסיקה ,תנועה ויצירה .במסגרת פעילות זו נכללת גם החצר המשלבת פעילות חופשית ,פעילות מוטורית וחברתית מובנית.
בתכנית הצהרון :מפגש ,ארוחת צהריים מזינה ,עבודות יצירה ,משחקי חברה ,משחקי חצר ,תנועה ,חוגים חיצונים ועוד...
הכרה ע"י משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים מאפשרת תמיכה כספית לזכאים העומדים בקריטריונים שנקבעו בנוהל המשרד עבור הצהרון.
לפרטים ויצירת קשר:
09-7925511
tzaharonim@am.matnasim.co.il
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תשלומי הורים
מרבית הפעילות במוסדות החינוך מתבססת על שירותים הניתנים על-ידי המדינה ועל-ידי הרשות המקומית.
עם זאת ,ישנם שירותים ומוצרים שהמדינה והרשות המקומית אינן מחויבות לספק והמימון של אלו נגבה
במסגרת תשלומי ההורים.
בכל שנה מפרסם משרד החינוך את המחירים המותרים לגבייה ,והרשות המקומית פועלת בהתאם ,תוך שיתוף פעולה עם הנהגת ההורים
הישובית.
נכון להיום ,התשלומים המקובלים בגני הט"ט וטרום הם:
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●

תשלום חובה בעבור ביטוח תאונות אישיות בסך  49ש"ח.

●

תל"ן )תוכנית לימודים נוספת( סך של כ ₪ 597 -לשנה בעבור שלושה חוגים בשבוע.

●

ארוחת בוקר )בהסכמת כלל הגננות ובמידה ותהיה הסכמה של  100%מההורים( סך שנתי של  4.4) ₪ 880ש"ח ליום(.

●

סל תרבות סך של  ₪ 79לשנה ,עבור  3מופעים שנתיים.

●

טיול סך של  ₪ 60לשנה )נתון להחלטת מנהלת הגן ובשיתוף ועד ההורים(.

●

שירותים מרצון  ₪ 125העוברים ישירות לגננת להוצאות עפ"י שיקול דעתה ,בהתאם לנהלים.

●

לגני יער ולגן סחלב יש מערך תשלום שונה במעט ,בהתאם לייחודיות שלהם.

●

מערך התשלומים בגני החובה שונה אף הוא ,בהתאם למדיניות החט"צ.

בהצלחה רבה לכל הילדים ,הצוותים וההורים בכל הגנים!
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