
ד"ל תשפ"רישום לקראת שנה



,   להורים שלום

עם הרישום לבתי החינוך של רשת  , כם.ת.ילדאנחנו מברכים אתכם ואת 
. קיבוצון

.ד "חוברת זו באה לתת מידע  לקראת שנת הלימודים תשפ

תמצאו מערכת אשר מאפשרת רצף חינוכי וטיפולי עבור קיבוצוןברשת 
.  ילדי קהילתכם

תוך , במעברים בין השנים, המערכת מסייעת בהסתגלות וקליטה מוצלחת
. שמירה על תהליך חינוכי מקצועי



-אנו רואים חשיבות רבה ב 

סביבה בטוחה 

סביבה  , לילדים

, להתנסות וללמידה

תוך מתן ביטחון פיזי 

.ורגשי

בתי חינוך בהם יש מקום  

,  להתנסות חווייתית

פיתוח סקרנות ויצירתיות  

ה.הילדתוך שימת 

.במרכזה.וצרכיו

שמירה על ערכי  

כבוד לאדם 

תוך , ולסביבתו

בניית גבולות ומתן  

מגוון בחירה בתוך 

.   הגבולות



הדרכה ומעקב  
, פדגוגי-מקצועי

מפגשים  
והשתלמויות

למנהלת הגן ולצוות 
החינוכי  

וליוויאיתור
בשיתוף התפתחותי

בינמקצועיצוות 

העשרהפעילות
.בהנחיית מקצועית

–לגנון 
מה'ספריית פיג

שנתיתתכנית
המארגנת  את  

התכנים השונים 
על פני ציר הזמן 

תוך כדי 
התחשבות בגיל 

מאפייני  , הילדים
המשפחות  

והקהילה ועבודת 
. הצוות אוגדן נהלים  

הגדרת סטנדרטים  
-ונהלים  בתחומים

, התפתחות, פדגוגיה
,  בריאות, בטיחות

,  משאבי אנוש, תזונה
.תפעול

–צוות –צוות 
צוות

דגש על תהליכי
מיון גיוס והכשרה  

ובמקביל תהליכי
העשרה  , פיתוח

ושימור  

תפעולימערך
התומך ומלווה 

את הגן בכל שלבי 
התפעול שלו 

מעטפת חינוכית מהלכה למעשה



הרשמה  

ד כרוך במילוי טופס הרשמה ותשלום  "הליך ההרשמה לשנת הלימודים תשפ•

.ביטוח תלמידים ומקדמה, עבור דמי רישום

לאחר תהליך הרישום מתחילה מלאכת מחשבת של חלוקה ושיבוץ הנרשמים  •

בהרשמה מאוחרת יתבצע שיבוץ  . על מנת ליצור קבוצות מאוזנות, לבתי החינוך

. לקבוצות על בסיס מקום פנוי

מאפשר תכנון מקצועי ומסודר של הקבוצה  , הרישום והסדר התשלום בזמן•

.  והצוות החינוכי הנדרש לשנה הקרובה



שיבוץ הילדים בקבוצות

בתחילתה.הילדוגילשנתוןפי-על,הראשוןבשלביעשהבקבוצותהילדיםשיבוץ1.
השנה

בשיתוףהחינוכיהצוותעםהתייעצותותוךה.ילדכלשללהתפתחותבהתאם.2
למספרבהתאםהקבוצותבהרכבשינויים,הלימודיםשנתבמהלךלערוךניתן,ההורים
.נוספיםפדגוגיםושיקוליםגילם,הילדים

הוריםשלמיוחדותבקשותלהבטיחנוכללא,לקבוצותהילדיםשיבוץבתהליך.3
.לגננתאולקבוצה



ימי קליטה והסתגלות

על מנת שחווית השהות של הילד בבית החינוך תהיה נעימה ומיטיבה נדרש תהליך הסתגלות  

.נינוח המותאם אישית לכל ילדה וילד

מתוך רצון לבסס אמון והתקשרות בטוחה עם הצוות החינוכי בנינו מסגרת שההקפדה עליה  

.תאפשר לילד מעבר מותאם לגילו וצרכיו



ימי קליטה והסתגלות

–קליטת ילדים חדשים במערכת או בקבוצה חדשה

. בליווי אחד ההורים( שעות4–שעות 2)הימים הראשונים הילד ישהה מספר שעות מצומצם 3-ב•

.בסיכום עם מובילת הקבוצה יוכלו ההורים להיפרד לזמן קצר מהילד

במידת הצורך תהיה אתכם המובילה בקשר ובהיוועצות  . הילד ישהה ליום שלם–החל מהיום הרביעי •

(.לטובת הילד)לאפשרות קיצור היום 

–קליטת ילדים ממשיכים באותה קבוצה בתחילת שנת הלימודים 

לטובת )במידת הצורך תהיה אתכם המובילה בקשר ובהיוועצות לאפשרות קיצור היום . שהות ליום מלא•

(.הילד



פגישות הורים

בשבוע האחרון לחודש –פגישת הורים אישית להכרות ומילוי פרטים אישיים •
אוגוסט

פגישה עם הצוות החינוכי לתאום ציפיות –שיחת הורים כללית במהלך ספטמבר•
.החינוכית ועם נהלי העבודה התכניתולהכרות עם 

במהלך חודש ינואר–ה.הילדפגישת הורים אישית לקבלת מידע תקופתי לגבי •

פגישות הורים אישיות נוספות יתקיימו בהתאם לצורך ובתיאום עם מובילת הקבוצה•



ה.הילדבריאות 

הצוות  , ה.לילדעם כל האהבה והדאגה . דואג ומותאם, חולה נדרש טיפול אישיה.לילד•
.בעת מחלהו.צרכיהלה באופן מיטבי את /החינוכי לא יוכל לספק לו

.חולה ולדאוג למנוע הדבקות של יתר ילדי הקבוצהה.ילדתפקידנו לזהות , בנוסף•

-מתוך כך חשוב שנקפיד כולנו •

,  ב"שלשולים והקאות וכיו, פצעים בפה, דלקת עיניים: לרבות, בכל מקרה של חשש למחלה1.
לשם קבלת  ו.בביתהה.הילדמעלות צלזיוס ומעלה יישאר 38-או במקרה של חום מ
 .השגחה וטיפול אישי

.ה.לאוספוייקראו ההורים , בגןו.שהותהיחלה במהלך .תה.הילדאם 2.



ה.הילדבריאות 

(שעות48–נוהל קורונה . )שעות ללא חום24רק לאחר ה.הילדהחזרת . 3

ה.בריאה.הילדכי , בכתב, ימי מחלה תהיה בצירוף אישור רופא5לגן לאחר ה.הילדהחזרת . 4

.  לא יינתנו תרופות לילדים על ידי צוות הגן, י הנחיות משרד הבריאות"עפ.5

–בכל הקשור בנושאי בריאות אנחנו פועלים על פי הנחיות משרד הבריאות כפי שהתפרסמו בחוברת 

" .תדריך למניעת התפשטות מחלות מדבקות במוסדות חינוך"



ארוחות

,הארוחה היא פעילות חינוכית בה אנו מקפידים על  התאמת המערך לגיל הילדים

.התכנסות נעימה ותיווך וקבוצתי

המזון יהיה בהתאם  . ארוחת צהרים וארוחת ארבע, הילדים יקבלו בגן ארוחת בוקר 1.

.  י תזונאית"לתפריט מאושר ע

עליכם לספק את פרטי המזון , השוהה בגןה.לילדבמקרה בו נדרשת דיאטה מיוחדת 2.

 .הנדרשים תוך תאום עם הצוות החינוכי

בזמן , על מנת לא לפגוע בארוחת הבוקר אתם מתבקשים להגיע לפני מועד הארוחה3.

.שיאפשר פרידה טובה ומניעת הפרעה לפעילות הקבוצתית



ציוד אישי לילד

. משחות וקרם הגנה, מגבונים, עליכם לדאוג להביא טיטולים1.

עליכם לדאוג להביא בימי ראשון מצעים  . כלי מיטה מוחלפים מידי שבוע2.

.נקיים

.שמיכות קיץ וחורף באחריות ההורים3.

לפי קביעת הצוות ה.הילדיש להביא לגן בגדים להחלפה אשר ישמשו את 4.

.במידת הצורך

לגןה.הילדיגיע.תעל ההורים לדאוג לסימון מזהה של כל ציוד עמו 5.



ימי הולדת

.יום שיא אישי. חגיגת יום ההולדת היא אירוע מרגש

הזמנת הורים לחגיגה היא בהתאם להחלטת המובילות ומנהלת המערכת  

החגיגה תתקיים בשעות הבוקר בתיאום עם הצוות החינוכי1.

אנא דאגו להתעדכן )ועוגת יום הולדת ה.הילדתמונות של –ההורים ידאגו להביא 2.
(האם ישנם ילדים אלרגיים שיש להתחשב בהם

.אין להביא כיבוד נוסף וגם לא שקיות או מתנות אישיות לילדים3.

.אין צורך במתנה לגן4.



בשנה הבאהאיתנואתכםלראותמחכות
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