יבנאל
מי שמכיר

מתנ״ס יבנאל

נרשמים
לפעוטונים
ולגני הילדים
לשנת הלימודים תשפ״א
תאריכי רישום 2.2.2020-27.2.2020

הרשמו באתר המועצה
 24שעות ביממה וחסכו זמן
הרישום לגני הילדים באתר האינטרנט בלבד:
www.yavneel.muni.il

לתשומת ליבכם :ע"פ הנחיות משרד החינוך כל ילד חייב
ברישום גם אם היה רשום השנה לגן מועצה.

דבר ראש המועצה
הורים יקרים,

אני שמח ונרגש להודיע לכם על פתיחת הרישום לגני הילדים במושבה לקראת שנת
הלימודים תשפ"א.
מועצת יבנאל הציבה את החינוך בראש סדר העדיפויות של העשייה במושבה וזאת באמצעות הקמתם,
פיתוחם ושדרוגם של מוסדות החינוך ,מרחבי הפעילות ,תוכניות הלימוד ,בהתייחסות בכל ילד וילדה
עם היכולות והצרכים המיוחדים לו/ה.
כראש מועצה וכאב לילדים ,אני מאמין ,כי מוטלות עלינו החובה והזכות להעניק לילדינו את החינוך
הטוב ביותר החל מהגיל הרך באמצעות העצמתם של צוותי ההוראה ,שדרוגם של מבני החינוך ,הכנסת
תכניות לימוד חדשניות המעודדות ערכים ,סקרנות ,למידה יצירתית ומעורבות חברתית.
במהלך חופשת הקיץ האחרונה ביצענו שיפוצים נרחבים בגנים ברחבי המושבה.
שלב ב' של תכנית זו יבוצע גם בקיץ הקרוב ,במטרה להעניק לילדות ולילדים שלנו את הטוב ביותר.
בימים אלו הנכם נדרשים לרשום את ילדיכם למערכת החינוך ,מהלך ,שלצד החגיגיות שבו ,מהול
לעיתים בחששות .כמי שהתנסה בתהליך הזה מקרוב ,אני מבין לליבכם ומזדהה עם רגשותיכם.
בהכירי את צוותי החינוך ,אני בטוח ,שנצליח!
הם יעמדו לצדכם לכל אורך הדרך ,זמינים וקשובים לכל מענה.

שלכם ,
שניר אריש
ראש מועצת יבנאל

דבר מחלקת חינוך

הורים יקרים,
"החינוך – ראשית נביטת הטוב בנפש הילדים" )אפלטון(
אגף החינוך ומחלקת גיל הרך מקדמים בברכה ובהתרגשות את ילדי המושבה המצטרפים למערכת
החינוך שלנו לשנה"ל תשפ"א.
תקופת הרישום לגנים מעוררת התרגשות ואנו מאחלים הצלחה רבה לילדכם עם כניסתו למערכת
החינוך במושבה.
הגיל הרך מהווה בסיס ונקודת מוצא לעיצוב עתיד הילדים והחברה ולפיכך החזון העומד לנגד
עינינו הינו מתן חינוך וטיפול איכותיים שהם המפתח להמשך ההתפתחות המיטבית של הילדים.
אנו פועלים עם כלל השותפים המקצועיים כדי שחווית הכניסה לפעוטון /לגן הילדים והלמידה
בהם תהיה חוויה טובה עבור הילדים ועבורכם ההורים.
חשוב לנו ולצוותי החינוך לבסס איתכם כבר בראשית הדרך  ,תחושות אמון  ,בטחון ושותפות בתקווה
שהללו ילוו אתכם ואת ילדכם  ,במערכת החינוכית מהפעוטון ואילך.
בחוברת המידע שלפניכם תמצאו את כל הדרוש לכם לשם ביצוע הרישום לפעוטונים ולגני הילדים.
נשמח לסייע לכם ההורים בכל הדרוש.

בברכת הצלחה והתחלה חדשה וטובה

רוית מלה
מנהלת גיל הרך
מחלקת חינוך

איתן בר -דרור
מנהל מחלקת חינוך

קו מנחה לניהול הפעוטונים
פעו
ט
ו
נ
י
ם

תקופת החיים שבין הגילאים  3חוד' ועד  4שנים מאופיינת בשינויים מהותיים בהתפתחות הילד
בתחומים שונים:
שפה ,כישורים חברתיים ,פעילות מוטורית ,עצמאות ויכולת חשיבה.
קצב השינוי שונה מילד לילד .שונות זו מחייבת אותנו לנקוט בגישה חינוכית מותאמת התפתחות.
גישה זו מעמידה את הפעוט במרכז התהליך בו שותפים ההורים והמחנכים.
מטרתנו לספק לכל פעוט הזדמנויות ותנאים ללמידה המותאמים לרמת ההתפתחות בגיל זה.
התהליך החינוכי והלימודי במסגרת הפעוטון מבוססים על יצירת קשר איכותי בין הפעוטות לבין המחנכות
שהן דמויות תומכות וחמות המכירות בייחודו של כל ילד ,מודעות לתהליכים ההתפתחותיים העוברים
עליו ורגישות לצרכיו ולצרכי הוריו ,לרקע המשפחתי והתרבותי ממנו בא.
כדי למצות את יכולות הילדים במסגרת הפעוטון ,אנו נשענים על גישות חינוכיות של תיאורתיקנים בני
זמננו )גדעון לוין ,מלכה האס ,דבורהל׳ה גבעון ,פרופ' פנינה קליין( ופדגוגים מהעבר )פיאז'ה ,מונטסורי,
פרבל רולדוף שטיינר( .עיקר הלימוד הוא מתוך חוויה ,המחשה והתנסות.
התוכנית החינוכית מתבצעת ע"פ סדר יום רציף ,קבוע ואחיד בכל הקבוצות וע"פ מוקדי פעילויות מגוונים
לסדר היום בקבוצות שונות.

צוות אגף החינוך – מחלקת גני הילדים
איתן בר דרור  -מנהלת אגף החינוך
רווית מלה – מנהלת גיל הרך
שגית בכר -מפקחת משרד החינוך גנים ממלכתי
אורלי סיסו  -מפקחת משרד החינוך גנים ממלכתי דתי

הפעוטונים שלנו
פעו
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פעוטון עופרים
גילאים  3חודשים –  3שנים
הפעוטון פועל במבנה מרווח .לכל קבוצת גיל כיתה וחדר נפרדים:
תינוקות ופעוטים.
בכיתות הושקעו מחשבה רבה ומשאבים ליצירת סביבה חינוכית מגוונת
ועשירה ,המעודדת את ההתפתחות של כל ילד וילדה.
תוכנית העשרה :חוג ריתמוסיקה בהנחיית מורה למוסיקה לגיל הרך.
פעילויות משותפות להורים וילדים.
פגישה אישית של צוות המטפלות עם כל הורה ,למתן מידע על התפתחותו והתקדמותו של הילד.
ארוחת בוקר טרייה שמכינים מידי יום במטבח הפעוטון וארוחת צהריים ביתית בשרית ומזינה המבושלת מידי יום ומגיעה אלינו
מקייטרינג "טעימות באהבה" ,המזון הינו מזון טרי ואינו מעובד המורכב מבשר/עוף וירקות טריים.
בנוסף מגישים לילדים ארוחות ביניים כגון ,פרי ,עוגיות וכדומה שמכינים ביחד עם הילדים בפעוטון.
מוכר ע"י משרד התמ"ת ועומד בתקנים סביבתיים ,חינוכיים ובטיחותיים של המשרד.
הפעוטון מלווה ע"י מדריכה פדגוגית מטעם "התחלה חכמה" של החברה למתנ"סים ומפקחת של משרד התמ"ת.
הפעוטון מקבל ליווי ויעוץ מקצועי של השירות הפסכולוגי במידת הצורך.
איתור מקצועי של ילדים בעלי צרכים מיוחדים.
הפעוטון פועל בימים :א' עד ה' בין השעות  ,07:30-16:30ובימי ו' 07:30-12:30
לוח חופשות יפורסם בסמוך לפתיחת שנת הלימודים

פעוטון בית גן  -ברוח אנתרופוסופית
גילאים שנה וחצי –  4שנים
הפעוטון פועל במבנה אחד רב גילאי עד  12ילדים .בכיתה הושקעה מחשבה
רבה ומשאבים ליצירת סביבה חינוכית מגוונת ועשירה ,המעודדת את
ההתפתחות של כל ילד וילד.
הפעוטון באווירה משפחתית ,גן שהוא בית עם הרבה טיולים וקרבה לטבע.
פעילויות משותפות להורים וילדים.
פגישה אישית של צוות המטפלות עם כל הורה ,למתן מידע על התפתחותו והתקדמותו של הילד.
ארוחת בוקר וצהריים צמחונית ובריאה שמכינים מידי יום במטבח הפעוטון .אופים ביחד עם הילדים לחם ועוגיות
לכל השבוע.
הפעוטון עומד בתקנים סביבתיים ,חינוכיים ובטיחותיים.
הפעוטון מלווה ע"י מדריכה פדגוגית מקצועית בעלת ניסיון וידע בחינוך האנתרופוסופי.
הפעוטון פועל בימים :א' עד ה' בין השעות ) .07:30-14:00צהרון בימי שלישי עד השעה , 16:00מותנה ברישום(
לוח חופשות יפורסם בסמוך לפתיחת שנת הלימודים
צוותי הפעוטונים עוברים במהלך השנה השתלמויות חינוכיות .ההשתלמות עוסקות בנושאים פסיכולוגים ופדגוגים לגיל הרך.
הצוותים מקבלים כלים ומיומנויות להעשרת עולמם הפנימי של הפעוטות במסגרות השונות המותאמת לכל ילד וילדה.
ניתן למצוא פרטים נוספים באתר האינטרנט של המועצה המקומית יבנאלwww.yavneel.muni.il:

נהלי הרשמה לשנת הלימודים תשפ"א
פעו
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ם
הורים לילדים חדשיםֿ,

זכאים להירשם:

פעוטון עופרים:
תינוקות אשר ימלאו להם  3חודשים בתאריך  1.9.2020ועד פעוטות אשר ימלאו להם  2שנים
ושמונה חודשים.

בית וגן:

מזמינים אתכם להתרשם
מפעוטונים שלנו
לתיאום יום תצפית
עופרים:
פעוטות  -שושי 050-5839151
תינוקות -חווה052-5652584 :
פעוטון בית וגן :טלי 052-3749234

תינוקות אשר ימלאו להם שנה בתאריך  1.9.2020ועד פעוטות אשר ימלאו להם  2שנים ושמונה
חודשים .פעוטות מתחת לגיל  6חודשים יתקבלו בצירוף אישור רפואי לגבי בשלותם ומצב בריאותם.

מועדי רישום:
מועד הרישום לפעוטונים יפורסם בהמשך ובהתאם להנחיות משרד הכלכלה.
הרישום באתר האינטרנט של המועצה בלבד !

שכר לימוד:
דמי רישום לשנת תשפ"א :דמי הרישום בסך  ₪ 250לילד )גם אם הילד ממשיך( ,ויקוזזו מתשלום שכר הלימוד של חודש ספטמבר .או
יוחזרו במידה והילד לא יתקבל לפעוטון בהתאם לסדר הקדימויות .דמי הרישום לא יוחזרו במידה של ביטול הרשמה.
בנוסף יש לשלם  ₪ 34תשלום חד פעמי שנתי עבור ביטוח
שכר הלימוד בפעוטון עופרים:
תינוק כל מי שטרם מלאו לו  15חודשים עד ) 1.9.2020שנולד לאחר  ₪ 3000 – (1.6.2019לחודש.
פעוט כל מי שמלאו לו  15חודשים עד ) 1.9.2020שנולד לפני  ₪ 2700 – (31.5.2019לחודש.
הגדרה זו לגבי גיל הילד תקפה למשך כל שנת הלימודים .לא יחול שינוי בתעריף מתינוק לפעוט במהלך השנה גם אם מלאו לילד 15
חודשים במהלך השנה) .אין מעבר בין כיתות במהלך השנה(
נהלי תשלום שכר לימוד לזכאים להנחות בפעוטון עופרים:
ילד הנכנס לפעוטון במהלך שנת הלימודים ,יחושב התעריף עבורו לפי גילו בתאריך ה1.9.2020 -
על כל ההורים לשלם לפעוטון את מלוא שכר הלימוד ,עד לקביעת דרגת ההנחה .מי שנקבעה לו דרגת הנחה ,תיערך איתו התחשבנות
רטרואקטיבית מיום כניסת הילד לפעוטון) .על פי אישור משרד הכלכלה( .נוהל ההנחות ישלח אליכם לאחר הרישום וקבלת ילדכם לפעוטון.
משרד הכלכלה רשאי לשנות במהלך שנת הלימודים את דרגת ההנחה ,הפסקת גביית שכר הלימוד תיעשה רק אם ההורים קיבלו אישור
הסכמה בכתב להוצאת הילד מהפעוטון .על ההורים תחול חובת תשלום מלא שכר הלימוד אם יוציאו את הילד מהפעוטון ללא אישור
והסכמה בכתב.
שכר הלימוד לפעוטון בית וגן:
ילד תושב יבנאל  ₪ 1750לחודש ,ילדי חוץ  ₪ 1850לחודש.
שכר הלימוד משולם תמיד עבור חודש ,ללא קשר לתאריך שבו הילד מתחיל לבקר בפעוטון או יוצא ממנו .תשלום שכר הלימוד יבוצע
באמצעות הוראת קבע ב 10-לכל חודש.

ביטול רישום:
הורים זכאיים להודיע על רצונם לבטל את רישום ילדם לפעוטון לשנת הלימודים תשפ"א עד לתאריך .31.8.20
במקרה זה דמי רישום בסך  ₪ 250לא יוחזרו.
ביטול רישום שיתקבל לאחר  31.8.20יחויבו ההורים בתשלום עבור חודש ספטמבר .2020
ביטול רישום במהלך השנה יתקבלו בהתראה של חודש מראש ויחויב בתשלום עבור חודש נוסף.
הודעה על ביטול רישום יבוצע ע"י מילוי טופס "ביטול רישום" בלבד !

חיסונים:
עוד לפני שילדכם מגיע לפעוטון ,דאגו שיהיה מוגן! ילד שיקבל את כל החיסונים לפי תוכנית החיסונים המומלצת בישראל ,מוגן יותר מפני
מחלות ילדים .החיסונים בישראל אינם חיסוני חובה אבל ההרשמה לפעוטון הוא מועד מצוין לבדיקה האם ילדכם קיבל את כל החיסונים
המומלצים .גשו לטיפת חלב לבדיקת מצב החיסונים והשלימו את החסר .אל תשכחו להביא אתכם את פנקס החיסונים לטיפת חלב.

הודעה על קבלת הילד לפעוטון תשלח להורים!

הגנים שלנו
גני ילדים
גן יבנאל

גן אורנים

גן חצב

גן סמדר  -ברוח אנטרופוסופית

תשלום
חד פעמי

תשלום
חודשי

גן
יבנאל

גן
אורנים

גן
חצב

גן
סמדר
₪950/1050

שכר לימוד
ביטוח

₪ 49

₪ 49

₪ 49

₪ 49

סל תרבות

₪ 79

₪ 79

₪ 79

₪ 79

דמי שכלול

יגבו בתחילת שנה

חוגים

יגבו בתחילת שנה

אגרה לתושבי חוץ

₪ 670

ניתן למצוא פרטים נוספים באתר האינטרנט של המועצה המקומית יבנאלwww.yavneel.muni.il:

הגנים שלנו
גני ילדים
בגנים שלנו הממלכתיים ,הממלכתיים דתיים והאנתרופוסופיים ,לומדים ילדים בגילאי חובה ,טרום חובה וטרום-טרום
חובה .הגנים פועלים עשרה חודשים בשנה מ 1-בספטמבר ועד  30ביוני ,למעט החופשות המאושרות ע"י משרד החינוך.

שעות הפעילות בגן:
ימים א'-ה'  , 07:30-14:00יום ו' – 07:30-12:45
ימי החופשה יקבעו לפי משרד החינוך -חשוב לציין
שבחופשות לא יתקיימו לימודים בימי שישי
• לוח החופשות יפורסם סמוך לפתיחת שנת הלימודים.

כלכלה:
ארוחת עשר  -באחריות ההורים.
• גן סמדר :ארוחה באחריות צוות הגן – מבושלת
במטבח הגן

שיבוץ לגן
להורים ניתנת אפשרות לבחירת גן.
השיבוץ לגנים ייעשה בכפוף למאפייני הרישום
)גיל ומספר ילדים( תוך התחשבות,
ככל שניתן בבקשות ההורים לשיבוץ ילדיהם.

נהלי העבודה בשבוע הראשון
ללימודים עפ"י חוזר מנכ"ל:
הלימודים יתקיימו כסדרם למן היום הראשון.
בגנים בהם לומדים ילדי טרום-טרום חובה
וטרום חובה יתקיימו הלימודים כדלקמן:
ביום הראשון ללימודים07:30-10:00 :
ביום השני ללימודים.07:30-11:00 :
ביום השלישי ללימודים יתקיימו הלימודים כסדרם,
עד השעה .14:00
על אף הנאמר לעיל ילדים שזו להם שנת הלימודים השנייה
בגן ישהו בגן מן היום הראשון ללימודים עד סוף יום הלימודים.
בגנים בהם לומדים ילדי חובה :הלימודים יתקיימו כסדרם.

צוות הגן:
גננת משרד החינוך ,סייעת בפיקוח הרשות המקומית.
מס‘ הילדים :עד  30תלמידים.
בגן סמדר :עד  24תלמידים ושתי סייעות.

הרכב גילאי בגן:
ההרכב הגילאי בכל גן יקבע בסוף הליך השיבוץ,
עפ"י מאפייני הרישום באותה שנה.
רוב הגנים הינם גנים דו–גילאים.

תשלום שכר לימוד:
מתבצע באמצעות כרטיס אשראי או הרשאה לחיוב
חשבון הבנק )הוראת קבע(.

ההחלטה על השיבוץ בגני הילדים תתבצע
לאחר מיפוי כלל צורכי ילדי המושבה,
באופן שייתן מענה מיטבי לשיקולים
והקריטריונים העולים מן השטח,
ולא בהכרח באופן התואם
את בקשות ההורים.

כל טפסי הרישום נמצאים באתר האינטרנט של המועצה  www.yavneel.muni.ilובסוף החוברת הזו

הנחיות לרישום
גני ילדים
הרישום אינו שיבוץ! הרישום הינו תהליך בו ההורים מבקשים מהרשות לכלול את ילדם בהליך השיבוץ בכפוף ליכולת
הקליטה בגנים .תקופת הרישום היא אחידה ורק אחריה מתחיל תהליך השיבוץ .מכאן ,אין קדימות למי שנרשם ראשון.

הרישום יחל ביום שני ז‘ בשבט התש"פ )  2פברואר (2020
ויסתיים ביום ראשון כט‘ בשבט התש"פ )  27פברואר (2020

גילאי  – 3התאריכים:
ג' בטבת התשע"ז –  1בינואר 2017
י"ג בטבת התשע"ח – 31בדצמבר 2017

גילאי  – 5התאריכים:
י' בטבת התשע"ה –  1בינואר 2015
י"ט בטבת התשע"ו – 31בדצמבר 2015

גילאי  – 4התאריכים:
כ' בטבת התשע"ו –  1בינואר 2016
ב' בטבת התשע"ז – 31בדצמבר 2016

ילדים גמולים בגני הילדים:
ילד גמול יזכה להשתלבות קלה יותר בגן,
לכן חשוב ומומלץ לסיים את תהליך הגמילה
עד תחילת שנת הלימודים.

תהליך הרישום
גני ילדים
כל ילדי הגנים חייבים ברישום כל שנה מחדש.
הרישום לגני הילדים יהיה השנה באמצעות אתר האינטרנט בלבד !
כל שעליכם לעשות הוא להיכנס לאתר ,בזמנכם החופשי )אפילו בחצות (...ולהירשם.
הרישום יעשה דרך האתר בכתובת www.yavneel.muni.il :או בסריקת קוד.
יש לוודא בסיום שמופיעה הכתובית "בקשתך לרישום נקלטה בהצלחה"
המערכת תנפק אישור בדוא"ל על ביצוע ההרשמה.

ילדים שקיימת התלבטות באשר לעלייתם לכיתה א' ,יבצעו רישום כפול כדלקמן:
באתר האינטרנט יבצעו רישום לגן ובמזכירות בית הספר יבצעו רישום לכיתה א'.
מקומם של הילדים יישמר בבית הספר ובגן הילדים עד לקבלת החלטה.
אישור בנוגע להישארות יינתן בכתב על ידי השירות הפסיכולוגי.
עם קבלת אישור זה ,ההורים מתבקשים ליידע את מחלקת החינוך באשר להחלטתם וזאת עד לתאריך  1.5.2020כדי
להבטיח עבור ילדם מקום באחד מן המסגרות.

הנרשמים באיחור ולא בתאריכי הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי.

מסמכים הדרושים לביצוע הרישום:
הרישום אפשרי רק אם הכתובת מעודכנת בשתי תעודות הזהות של ההורים .
תושבים חדשים צריכים להציג חוזה רכישה/שכירות תקף לשנת הלימודים תש"פ ,חשבון ארנונה ומים אחרון משולם
לצורך אימות כתובת  -חובה בנוסף יש להצטייד בטופס ביטול רישום מהרשות ממנה הם עוברים.
תושבי חוץ הנרשמים לגן סמדר יש לדאוג לאישור מהרשות בה הוא גר ,במידה ואין אישור יש לשלם אגרת ילד חוץ
במחלקת גבייה.
שתי תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים וכתובת מעודכנת.
הורים עצמאיים )גרושים  /פרודים(  -מלאו את כתב ההצהרה להורה עצמאי הנמצא באתר או בסוף החוברת וצרפו
לטופס הרישום.
להלן הסבר לפעולות שיש לבצע בעת הרישום לגנים באתר האינטרנט:
הקלדת פרטים מזהים )הורה  +ילד(
בחירת גן.
ניתן לסמן רגישויות ,אלרגיות ,בעיות רפואיות ,נגישות.
בסיום תהליך הרישום ,וודאו כי תופיע ההודעה" :בקשתך לרישום נקלטה".
הדפיסו את אישור הרישום ושמרו אותו לצורך בירורים עתידיים.
כרטיס אשראי לצורך תשלום בהוראת קבע.
תושבים העוזבים את הישוב יגישו בקשה בכתב
למחלקת חינוך במועצה על מנת שזאת תנפיק לה טופס
ביטול רישום ממועצה מקומית יבנאל לרשות אליה
אתם עוברים.

קרטריונים לשיבוץ
גני ילדים
שיבוץ הילדים בגנים ייקבע בהתאם לנתוני הרישום בשיתוף משרד החינוך.
השיבוץ יתבצע עם סיום מועדי הרישום בהתאם למספר הנרשמים עפ"י הקריטריונים הבאים:
גיל הילד – השיבוץ יעשה בהתאם לגיל הילד מהמבוגר ביותר לצעיר ביותר.
הרכב קבוצות הגיל – איזון בין בנים לבנות ואיזון בין שנתוני הגיל.
עדיפות לילדים הנשארים שנה נוספת בגן חובה -מעוכבי רישום.
תאומים  -מתוך הכרה בצורך ההתפתחותי הנפרד וגיבוש זהות ייחודית לכל ילד.
סיבות רפואיות חריגות של המעגל המשפחתי הקרוב )ילד/אחים/הורים( ,בצירוף מסמכים רפואיים רשמיים ועדכניים.
מחלקת גיל הרך שומרת לעצמה את הזכות להפעיל שיקול דעת מקצועי בנושא השיבוץ במטרה להבטיח הפעלה
תקינה של כלל הגנים תוך שמירה על עקרונות הרישום .יחד עם זאת נלקחים בחשבון שיקולים מקצועיים ומערכתיים.
אין הרשות מתחייבת לקבל את הילד/ה לגן המבוקש.
יתכנו שינויים באיוש צוות הגן.

שימו לב!
לאחר הודעת הביטול לא ישמר המקום בגן אליו נרשם ילדכם.
לידיעתכם ,ביטול הרישום לגן הילדים מתבצע באמצעות פניה טופס "ביטול רישום" בלבד )בסוף החוברת/באתר המועצה(.

שיבוץ וזכות הערר:
שיבוץ
הודעת השיבוץ תשלח עד לתאריך ה. 30/06/2020 -

בקשת ערעור
זכות הגשת ערר עומדת בפניכם מיום קבלת הודעת השיבוץ ועד ה .05/07/2020 -יש להגיש את הבקשה בכתב
למחלקת חינוך .הבקשה תידון במחלקת חינוך בהתאם לקריטריונים המנחים :גיל הילד ,סיבות אישיות ,משפחתיות או
סיבות רפואיות חריגות בליווי אסמכתאות  -החלטת הוועדה תהיה בהלימה לקיומו של מקום פנוי בגן המבוקש.

תשובה לערעור
הודעה על החלטת הוועדה תימסר עד ליום ה.28/07/2020 -
תוצאות הערר ישלחו לכתובת הדוא"ל שלכם.
לא ניתן לערער פעם נוספת.
אגף החינוך והגיל הרך יעשו ככל שניתן על מנת להיענות לבקשתכם.

תוכניות העשרה
גני ילדים
המחלקה לגיל הרך ,בניהולה של גב' רוית מלה ,משקיעה מאמצים רבים לשיפור השירות הניתן לילדי הגנים ,להורים
ולצוותים המקצועיים .בגנים פועלות תכניות חינוך והעשרה ,המעניקות מסגרת תומכת לצמיחה והתפתחות ביניהן :

סיפריית פיג׳מה
תכנית ספריית פיג'מה שואפת להנחיל לילדי הגנים
אהבה לקריאה ולספרים ולעודד דיון בערכים יהודיים
בחיק המשפחה ובגן הילדים .במסגרת התכנית
מקבלים הילדים  8ספרי ילדים איכותיים בעלי זיקה
לתרבות היהודית ולצידם הצעות פעילות משותפת
לילדים ולהוריהם.

תוכנית מעברים  -גן חובה
תכנית שמטרתה להקל ולרכך את תהליך
המעבר בין גן הילדים לביה"ס יסודי וכן לבנות
בסיס של אמון ושיתוף פעולה בין הגן
לביה"ס.תוכנית המעברים נמשכת לכל השנה
וכוללת מפגשים בין הצוותים החינוכיים,
מפגשים בין ילדי הגן וילדי ביה"ס ומפגשי
היכרות בין ההורים והצוות החינוכי והטיפולי.

סביבה ירוקה
תכנית לחינוך סביבתי שמטרתה פיתוח
מודעות ואחריות בקרב ילדי הגנים ובני
משפחותיהם לחשיבות הסביבה ושמירתה.
התכנית מהווה חלק מהווי הגן ,משולבת
בפעילות הלימודית השוטפת ומבוססת
על החוויות האישיות של הילדים.

סל תרבות
תכנית שמטרתה העשרת עולמם
של ילדי הגנים ,עידוד הביטוי
האישי ויצירתיות באמצעות
חשיפתם למופעי תרבות בתחומים
שונים :מוסיקה ,תאטרון ,אמנות
פלסטית ומחול.

של״מ בגנים

ריתמוסיקה

תוכנית שמפגישה את הגיל
השלישי במסגרת של"מ )שירות
לאומי למבוגר( עם ילדי הגן
במטרה לקדם ולטפח ערכים
והתנהגויות בתחומים שונים.

תוכנית הפועלת בגן אחת לשבוע.
באמצעות מוסיקה ואביזרים שונים,
הילדים נחשפים למקצבים שונים,
תנועה וכדומה בהתאם לתכנים
הנלמדים בגן.

חצר פעילה )בבחינה של מחלקת החינוך(
תכנית לאיתור מוקדם של ילדים בעלי קשיים
התפתחותיים בגילאי הטרום חובה ומתן מענה
מקצועי מותאם לצרכיהם ,לרבות הדרכת הורים
וצוותים חינוכיים .התכנית מופעלת באמצעות צוות
פרא רפואי מורחב.

מענה לצרכים מיוחדים וייחודים
גני ילדים
רפורמת הסייעת השנייה
החל משנת הלימודים תשע“ו ,יישם משרד החינוך את רפורמת הגיל הרך בגני הילדים .מטרת התוכנית היא קידום
החינוך לגיל הרך )גילאי  .(3-4ומתן תנאים הולמים להתפתחות מיטבית .במסגרת התוכנית גובשה מעטפת פדגוגית
שתכליתה חינוך איכותי יותר המותאם לצורכי הילד והיא כוללת תקצוב סייעת שנייה בגן ילדים ,שבו מתחנכים
לפחות  30ילדים בגילאי  . 3-4הסייעת השנייה עובדת  5ימים בשבוע.

הכשרת סייעות
הרשות מקיימת קורסים מקצועיים לסייעות בגנים ,בקורס לומדות המשתתפות נושאים מקצועיים בתחום החינוך
לגיל הרך כגון :תאוריות שונות בפסיכולוגיה של התפתחות הילד ,תקשורת עם ילדים ,גן הילדים כמסגרת חינוכית
ועוד .בנוסף הסייעות עוברות במהלך השנה השתלמויות נוספות כגון :עזרה ראשונה וכן מקבלות כלים לכישורי חיים
ושיח משותף.

זכאות למלווה אישי )סייעת רפואית(
ילדי החינוך הרגיל ,מגיל  3ומעלה ,שהינם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים ,אשר בגינם הם זקוקים לסיוע בביצוע
טיפולים פולשניים בשגרה או לסיוע בפעולות המונעות מצבים מסכני חיים ,זכאים לליווי במסגרת החינוכית בה הם
לומדים .בקשות לסייעת רפואית לשנת תשפ"א יש להגיש במעמד ובתאריכי הרישום .הליווי יינתן בימי לימוד רשמיים
של משרד החינוך בהם התלמידים נמצאים בפועל במוסד החינוכי ,או בפעילות מטעמו.
היקף הסיוע נקבע על פי החלטת ועדה בין משרדית משותפת למשרד החינוך ולמשרד הבריאות.
הנושא מוסדר בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות " 11/13מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל
)סייעת רפואית(" .הזכאות תישקל תוך התייחסות לגיל התלמיד ולדרישה לעצמאותו בטיפול.

קרטריונים לקבלת הסיוע:
ילד הנדרש לטיפול פולשני אקטיבי בשגרה הכרוך בפעולות המפורטות להלן על פי חוות דעת הרופא המטפל ואינו
יכול לבצען עצמאית :מתן חמצן | שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום | צנתור שלפוחית השתן | הזנה דרך זונדה/
גסטרוסטום | ניטור רמת הסוכר והזרקת אינסולין.
ילד הנדרש להשגחה למניעת מצב מסכן חיים מיידי ,בגין המצבים שלהלן:
 .1אלרגיה מסכנת חיים למזונות הבאים :חלב ,בוטנים ,סומסום ,אגוזים ,ביצים ודגים בלבד ,ובתנאי שמלווה
באסטמה אלרגית פעילה.
 .2אפילפסיה כללית לא מאוזנת )יותר מ 2 -התקפים בחודש( ,הדורשת השגחה למניעת נפילה במצבים של
אפילפסיה כללית ) (GTCואפילפסיה מיוקלונית.
 .3הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדמם לא מבוקר )המופיליה ,מקרים המטולוגיים חמורים וחריגים(.
 .4סכנת חיים מידית מפגיעה פיסית ,כמו לאחר השתלת קוצב לב.
את חוות הדעת הרפואית יש לשלוח לדואר אלקטרוניychinoch@gmail.com :

צהרוני ניצנים
גני ילדים
המתנ"ס מפעיל צהרונים בגני המועצה.
בעולם בו צרכי המשפחה והחברה נמצאים בתהליכי שינוי מתמידים ,הצהרון הינו מענה איכותי ובטוח להורים העובדים
עד לשעות אחר הצהרים המאוחרות .צהרוני ניצנים ,מהווים מסגרת המשך חינוכית ליום הלימודים בגן ,ומטרתם
מתן יחס אישי לכל ילד והקניית מיומנויות חברתיות בדרך חווייתית ומעשירה.

שעות פעילות:

שכר לימוד:

בימים א'-ה'
בשעות 14:00-16:00
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רישום לצהרונים:
רישום עד לתאריך 27.2.20
החל מ 1.3.20 -הרישום יעשה על בסיס
מקום פנוי הרישום יעשה באתר האינטרנט
של מתנ"ס יבנאל בכתובת:
www.matnasyavneel.org.il

בחופשות חנוכה ,פסח וחודש
יולי תיתכן קייטנה בסבסוד
משרד החינוך/ההורים.

צוות הצהרונים:
צוות מקצועי בעל ניסיון בתחום החינוך,
בפיקוח וליווי מקצועי של מנהלת גיל
הרך שיעבור השתלמויות שוטפות
במהלך השנה.

כלכלה:

פעילויות העשרה

ארוחת צהרים בשרית ,עשירה,
מגוונת ומזינה ,בהתאם לנהלי משרד
הבריאות ובפיקוחו.

החוגים בכל גן יבחרו בהתאם לגיל
הילדים והצרכים ההתפתחותיים שלהם
לפי שיקול דעתה המקצועית של הגב'
רוית מלה ,מנהלת גיל הרך.

צהרוני ניצנים
גני ילדים

דגשים חשובים:
 .1ילדים שאינם גמולים בגני הילדים ,ישנה חשיבות רגשית וחברתית לעובדת היות הילד גמול
)שולט בצרכיו( בכניסתו לגן .לידיעתכם! אם הילד אינו גמול בכניסתו אנו מבקשים לסיים את תהליך
הגמילה עד תחילת שנת הלימודים.
 .2הגשת בקשה לסייעת רפואית לשנה"ל תשפ"א יש להגיש מסמכים למנהלת מדור פרט במחלקת החינוך
מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מה .1.7.2020
 .3הורים לילדים בעלי לקות שמיעה מתבקשים להעביר מסמכים עד חודש מרץ .2020
 .4מומלץ לבצע בדיקת ראיה ושמיעה לכל ילד טרם כניסתו לגן הילדים.

.5

הורים לאחים תאומים – אנו ממליצים על התייעצות מוקדמת עם פסיכולוג הגן באשר לשיבוץ.

 .6הורים לילד עם עיכוב התפתחותי המתלבטים לגבי יכולתו של ילדם להשתלב בגן הילדים הרגיל מוזמנים
להתייעצות עם מחלקת חינוך במועצה.
 .7ילדים הסובלים מבעיות בריאות חריגות ואלרגיות המחייבות ליווי צמוד של סייעת רפואית/סייעת אישית,
יש להפנות בקשה בכתב למנהלת מחלקת חינוך במהלך הרישום.

מפגש הורים לילדים
בפעוטונים והגנים
לשנה״ל תשפ״א
בין השעות

יום רביעי
יט' באדר תש״פ15.3.2020 ,

19:00-21:00
במעמד:

שניר אריש  -ראש המועצה
איתן בר דרור  -מנהל מחלקת חינוך
רוית מלה  -מנהלת גיל הרך
דוד דיין  -מנהל מחלקת רווחה
בתוכנית:
מפגש עם צוותי החינוך בגנים
הצגת העשייה החינוכית בגיל הרך
הרצאה -שותפות חינוכית בין הצוותים
החינוכיים להורים  -הלכה למעשה.
שיח פתוח עם ההורים,שאלות ,ציפיות...
 -הכניסה חופשית -

נשמח לראותכם!

במתנ״ס
יבנאל

שכר גני ילדים /תשלומי הורים לשנת תשפ״א
מועצה מקומית יבנאל

מועצה מקומית יבנאל

מועצה מקומית יבנאל
מועצה מקומית יבנאל

מועצה מקומית יבנאל

יצירת קשר:
ychinoch@gmail.com
 04-6708347שלוחה 9

שעות קבלת קהל ומענה טלפוני:
ימים א'  -ה' | 8:30-13:00
אנו עומדים לשירותכם,
נשמח לסייע בכל פניה.

