
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 

 

   
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 הורים יקרים,

בכל ישוב מתקיימת מערכת . של הגיל הרך במועצהת ומערכהלהציג במקבץ זה את  השמח יאנ

קחות או על ידי פיקוח  אגף מעונות כולן מפו המעבר לבית הספר היסודי. גיל רך מגיל לידה ועד 

למצוא בה אווירה חמה, תומכת ומקבלת, ות גיל רך תוכלו מערכיום או על ידי  משרד החינוך. ב

 חברות.ובניית יחסי  קהילהלמידה דרך משחק, קשר ל

 בברכה                                                                      

 

 חנה רוטבלט

 הגיל הרך מנהלת

 052-5013365נייד:      08-9911723טלפון:
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 הגנים קצת על

גני  2גנים ממלכתיים ו 20גנים ממלכתיים דתיים, 8גנים.  30כיתות מעונות יום ו 29השנה ישנם 

חינוך מיוחד )גן ורד שנמצא בקיבוץ משמר הנגב וגן רותם, גן תקשורת, גן חדש שנפתח השנה 

 שנמצא בקיבוץ בית קמה(.

רת העל שלנו היא ליווי, השפעה וטיפוח הילד מבחינה רגשית, חברתית, שכלית ומוטורית, מט

נתינת כלים וגירויים לילד על מנת שיוכל לנצל את הפוטנציאל  הטמון בו בהווה ובעתיד 

 והעשרתו באווירה תומכת, חמה ואוהבת. מקום שהלמידה בו היא מתוך חוויה וכבוד לילד.

ם דגש על תחושת השייכות, הביטחון והאוטונומיה,  יחד עם קשר אנו דוגלים בחינוך הש

 לקהילה, לסביבה ולמדינה.

שירותים משלימים: צהרונים ובנוסף ישנם הגנים פתוחים לפי חופשות של משד החינוך. 

 וקייטנות בחופשות ארוכות. 

  

 

 

 צוות חינוכי

יהול כללי של כל מערכת שתפקידה המרכזית היא נ  מקצועית בכל ישוב ישנה מנהלת גיל רך

 והקהילה.  והגנים  םביניההפדגוגיים  ואירגוניים וקיום קשר בין הגנים  םהיבטיהגיל הרך על 

כל מנהלות הגיל הרך נפגשות בפורום מנהלות פעם בחודש ללמידת עמיתים, התמקצעות, 

 ביקור בין מערכות ושיתוף בין המנהלות. 

 

ובמעונות ישנם משרד החינוך וסייעת מקצועית ות במוסמכות ומוכרגננת  בגנים ישנם 

 שהוכשרו לשם כך.  מובילות קבוצה מ

 כולה.הגנים  מערכת כויות ברורה בתוך כל צוות ובתוך ישנה חלוקת תפקידים והגדרת סמ

 כל חברת צוות עובדת חמישה ימים בשבוע. העבודה הינה מקצועית. 

באמצעות של המטפלות והגננות  קיים עידוד מצד המערכת להתפתחות אישית ומקצועית

 : סדנאות למידה והשתלמויות שהמועצה מארגנת

שכל אנשי חינוך יהיה להן את הכשרה המתאימה לפי  2019-2020המועצה שמה  כיעד לשנת 

דרישות אגף למעונות יום ומשרד החינוך. לשם כך נפתח קורס סייעות מטעם השילטון המקומי 

השנה, יפתח קורס מטפלות כמו גם, סייעות מבני שמעון.  25 שנרשמו 2020ועד מאי  2018במאי 

 תעודה.  עדיין אין להבהכרה של אגף המעונות יום לכל מטפלת שאין 

 

 :, צוות מעגןבנוסף עומדת לרשות הצוותים בכל הישובים מערך הדרכה יעוץ ותמיכה

 מדריכה פדגוגית 

  מדריכה התפתחותית 
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 קלינאי תקשורת 

 פי הצורך גם לגילאים צעירים יותרפסיכולוג/ית לגנים ול 

כל הורה מוזמן לקבל ייעוץ על פי הצורך.  יש לפנות לגננות או למנהלת הגיל הרך לתיאום. 

ולכן  מיטבייםעל מנת לתת מענים צרכים ת מפוולמטרתנו להגביר את הטיפול המניעתי, לשפר 

 ת בריאה.אנו משקיעים בכך משאבים רבים ומאמינים שזו הדרך הנכונה להתמודדו

 

הגננות מקיימות שיחות אישיות פעמיים בשנה, אחת לאחר תקופת  –קשר עם ההורים 

 ההסתגלות והשנייה לקראת סוף השנה.

-  

 

 פעילות הגיל הרך

סדר היום בבתי הילדים קבוע ומובנה, מותאם לגיל הילדים וכולל, פעילות חופשית, פעילות 

בגנים ו , תפילות, ארוחות משותפותובותפינת ביצירה, משחק בחצר גרוטאות, ארגז חול, 

 הבוגרים טיול מחוץ לגן במגמה של פעם בשבוע.

 , בגנים:בנוסף לפעילות השוטפת

o  ,בסבסוד  מטעם קרן קרבחוגים  2בכל הגנים של משרד החינוך מתקיימים פעם בשבוע

 המועצה

o קונצרטים:  2ו הצגות 3זוכים לראות בגנים, הילדים  – סל תרבות  

 הופעת מחול אתיופי -השנה הילדים יצפו בבת הכפר –גני הצגה תוך  .1

"זה שלי" הצגה שמה דגש על גילוי  :הצגה בינונית באולם מופעים בחצרים .2

 כוחות עצמיים אצל הילדים.

מדובר על  -הצגה גדולה באולם בקיבוץ דורות: "לציונה יש כנף אחד" .3

 ניצחון עצמי מול מגבלה פיזית. 

 

 ברבחודש נובמ קונצרט ראשון 

 קונצרט שני 

 בחודש מרץ
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 :תוכניות מיוחדות

 עם דיאטנית בנושא  מפגשים 4 של  בתוכנית  6אנו מתחילים שנה : תזונה נכונה

בשיתוף פעולה של הגיל הרך  התוכנית הוא לכל גן בוגר   תזונה נבונה ומגוונת

 של הגננות משאובים. בעקבות ומחלקת קידום בריאות בהובלה של רונה פויירינג

 כמו של ההורים, גם השנה נמשיך בפרויקט זה. 

 "התכנית מתבססת  .היא תכנית לקידום האמנות וטיפוחה בגן הילדים "המוזה בא לגן

יסודי, על קווים מנחים לעשייה החינוכית בגן הילדים, -על מדיניות האגף לחינוך קדם

תחום אינטגרטיבית, אשר מתכללת את  ,תרבותית-על החינוך היצירתי בגישה רב

ההבעה והיצירה בחומרים, את ההתבוננות והדיאלוג עם יצירות אמנות תוך היכרות עם 

התוכנית כוללת שימוש בחומרי  –שפת האמנות ומרכיביה ואת החינוך לצריכת תרבות 

 . יצירה, חשיפה ליצירת אומנות וביקור במוזאון

 ך ואת כלי "גוגלה" הם כלים ממוחשבים המיועדים לקדם את החינו:  גוגלה

ההתפתחות של ילדים צעירים, אשר עדיין אינם יודעים קרוא וכתוב, או 

השימוש בכלים הממוחשבים נועד  .ששליטתם בקריאה ובכתיבה עדיין מוגבלת

להכין את הילדים לעולם המתוקשב )עולם המחשבים(, שלתוכו הם גדלים, כדי 

 מלוא יכולתם שיוכלו לפעול בו בהווה ובעתיד בדרך הטובה ביותר, שתמצה את

 מהו גן ירוק? -גנים במועצה הם קיבלו הסמכה לגנים ירוקים 19: גנים ירוקים 

קידום ערכים של מתן כבוד של היבטים הגן ירוק הוא גן שבו באים לידי ביטוי 

לזולת לטבע ולסביבה שבה אנו חיים, זיקה למקום ורצון לשמר, לשנות ולהשפיע 

פיתוח מרחבים מגוונים , לים החינוכי בגןשיפור איכות החיים והאק, על הסביבה

במבנה הגן ובחצר, שמאפשרים אורח חיים מקיים, משחק ויצירה בחומרים 

בנושא איכות הסביבה, אנו עובדים בשיתוף  טבעיים ובחומרים בשימוש חוזר.

פעולה מלא עם מחלקת איכות הסביבה של המועצה לקידום נושא חשוב זה. 

ם, מביאה סדנאות לגננות, חומרים לגנים וגם שירלי כחם יפרח מנהלת התחו

מארגנת סיורים לפי נושא תוכן וכמו גם מעודדת הגשה להסמכה גנים ירוקים 

 ומלווה את הגננות לפי צורך בכל נושא קיימות. 
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 ...בטיחות

מיום שילד נולד הוא מפעיל את גופו, מתנסה בחומרים שונים וסביבות חדשות ולומד על חושיו 

עם זאת על הסיכונים הקיימים בסביבתו. אנו שואפים לתת לילד להתנסות ועם זאת ערים  ויחד

 לסכנות ולצורך להגן על הילד.

, מבקר ומנחה את הצוות במהלך כל השנה. תמיד מועצה, ממונה הבטיחות של הדוד פרייברג

אנא דווחו על כל מפגע, הסירו מפגעים מהדרך, האירו את עינינו  –נשמח לשיתוף פעולה מצידכם 

בנוסף, כל שנה מושקעים תקציבים לשיפור בטיחות  ועזרו לנו לשמור על סביבה פתוחה ובטוחה.

במוסדות החינוך ובנוסף תקציבים למודעות זהירות בדרכים: הצגה תוך גני, משחק רביעיות, 

 תמרורים ועוד...

 

 

 

 

 

  )לפי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך( יאים...ורק שנהיה בר

 ינוכיהחאות המחייבים היעדרות או הרחקה של תלמידים מהמוסד מצבי ברי

תלמיד לא יגיע למוסד החינוכי אם הוא חולה במחלה זיהומית מידבקת מאובחנת עד      3.1

 שמחלתו אינה מידבקת עוד.

)א(, אישורים רפואיים 1אות הקבע סג/של חוזר הור 2.2-30על פי ההנחיות שהתפרסמו בסעיף 

ימי  4על היעדרות מלימודים", יש להמציא אישורים לחזרה ללימודים לאחר חופשת מחלה. עד 

להלן פירוט המחלות  ימי היעדרות ומעלה נדרש אישור רופא.  5-היעדרות נדרש אישור הורים ומ

 ומשך ההיעדרות הנדרש:

 

 תפרחות וזיהומים של העור       א.

ימים  5-גלד יבש, כ : אין לבוא למוסד החינוכי עד אשר כל האבעבועות עם אבעבועות רוח    –

אחרי הופעת הפריחה. אותם תנאים תקפים עבור שלבקת חוגרת כאשר אין אפשרות לכסות את 

 כל הפצעים.

שעות אחרי התחלת טיפול אנטיביוטי  24: אין לבוא למוסד החינוכי עד לאחר אימפטיגו     –

 דר פצעים פתוחים ומפרישים שאין אפשרות לכסותם.והע

  ימים אחרי הופעת הפריחה. 4: אין לבוא למוסד החינוכי לפחות עד חצבת    –

 : אין לבוא למוסד החינוכי עד שהנגעים יבשים.מחלת הפה והטלפיים     –

 שלשולים והקאות ללא זיהוי הגורם          ב.

או יציאות השונות מהיציאות הרגילות של הילד או במקרה יציאות נוזליות  3במקרה של      -

הסימנים, ובתנאי שהילד  : אין לבוא למוסד החינוכי עד חלוףהקאות או יותר ביממה 2של 
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אלא אם רופא קבע כי אין סיכון להדבקה של הסובבים ואישר  די טוב לחזור ללימודים, מרגיש

 זאת במסמך כתוב.

 על פי המלצת רופא.: במקרה של זיהוי פתוגן     -

 זיהומים בדרכי הנשימה         ג.

: אין לבוא למוסד החינוכי עד חלוף הסימנים זיהום בדרכי הנשימה העליונות המלווה בחום     -

 ובתנאי שהילד מרגיש די טוב לחזור ללימודים

הילד עד חלוף הסימנים ובתנאי ש  : אין לבוא למוסד החינוכישפעת או מחלת דמוית שפעת     -

 מרגיש די טוב לחזור ללימודים.

ימים מתחילת הטיפול האנטיביוטי, או אחרי  5עד אחרי  אין לבוא למוסד החינוכי שעלת:     -

 ימי מחלה אם לא ניתן טיפול באנטיביוטיקה. 21

 : יש לחזור ללימודים בהתאם להמלצת הרופא המטפל המלווה במסמך רפואי.שחפת     -

 מיות נוספותמחלות זיהו        ד.

עד שההפרשה המוגלתית פסקה או  : אין לבוא למוסד החינוכידלקת מוגלתית של העיניים     -

 בהתאם לאישור רפואי.

 ימים מתחילת הנפיחות. 5: יש לחזור ללימודים לאחר חזרת    -

ימים לאחר הופעת הצהבת.  7( אין לבוא למוסד החינוכי עד A)הפטיטיס  A צהבת זיהומית     -

האחרים במוסד   ש להתייעץ עם לשכת הבריאות הקרובה לגבי ההתייחסות לתלמידיםי

 החינוכי.

למוסד החינוכי רק לאחר   שהתלמיד יחזור  במקרה של מחלות חום אחרות יש להקפיד       ה.

 שעות מחלוף החום. 24

  

מלאה. רשימת המחלות והמצבים המתוארים בחוזר מתייחסת למצבים שכיחים ואינה      3.2

  לפרטים נוספים וכן לייעוץ במצבים שונים יש לפנות לגורם רפואי מוסמך.

  

 דיווח במקרים של מחלות מידבקות      .4

: על ההורים לדווח למוסד החינוכי על תחלואה חריגה של ילדם וליידע דיווח ההורים     4.1

 אותם על מצבו ועל דרך הטיפול בו.

להתפשטות המחלה בקרב כמה תלמידים  יש חשש : במקרים שבהםדיווח המוסד החינוכי     4.2

או המוסד החינוכי כולו יש לפנות לרופא המחוז בלשכת הבריאות המוסמך   במסגרת הכיתה

להורות על התנאים הדרושים כדי לאפשר חזרת  ולבקשו

 לאחר המחלה המפושטת.  תלמידים למוסד החינוכי

 

 מתן תרופות
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 ה והרווחה אוסרים באופן חד משמעי על מתן תרופות משרד החינוך ומשרד העבוד

 במסגרת החינוכית. 

 .התרופות יינתנו רק על ידי ההורים 

 

 

 קשר עם הצוות החינוכי

 .באחריות ההורים לדווח לצוות החינוכי בכל מצב או שינוי בריאותי הקשור בילדים 

 לוודא שכל באחריות הצוות החינוכי להיות קשוב לאינפורמציה המועברת מההורים ו

 הצוות הנמצא באותו יום בבית מיודע על כך.

 .באחריות הצוות ליידע את ההורים על כל התפתחות שמתרחשת במהלך היום 

בנוסף למצב הילד יש לקחת בחשבון גם את מצבת כוח האדם במסגרת החינוכית באותו  -

 יום ואת תוכנית הפעילות

המצב יחייב לקחת את הילד על ההורים או בן משפחה אחר להיות זמינים למקרה ש -

 הביתה.

 

 בכל מקרה של התלבטות, בעיה או היסוס אפשר להתייעץ עם גננת הגן או המרפאה .

 אנו מצפים לשיתוף פעולה מכל הנוגעים בדבר.

 

במועצה ישנה מחלקת קידום בריאות בניהולה של רונה פויירינג שהיא כתובת 

נושא תזונתי של משרד על הנחיות ב ההתעצותלכל התחום הבריאותי קרי, 

ובעיקר הנחיות של משרד הבריאות לחינוך הגיל הרך החינוך/ אגף מעונות יום, 

  ובכלל. רק שנהייה בריאים!
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 חשוביםטלפונים 

 טלפון התפקיד השם

 08-9911711 מנהל אגף החינוך אמיר ברזילי

 08-9911723 מנהלת הגיל הרך חנה רוטבלט

 08-9911707 אגף החינוך מזכירת עליזה מכלוף

 08-9911726 ח"מזכירת שפ מאיה גולן

מנהלת מעגן/ צופית וצרכים  ענבל זיידנברג

 מיוחדים

08-915898 

 08-915885 ח"מנהלת שפ מיכל אנגלרט

 *9967  מוקד המועצה

 08-9911713 ממונה בטיחות דוד פרייברג

 

 רעים רבים יש!

 תוף חליל כינור...

 ולכל אחד יש שיר

 שאין דומה לו,

 שיר עדין ויפה במיוחד רק לו,

 אם נצרף את הכלים כולם,

 יהיה זה שיר אחד מושלם, צלילו של כל כלי

 יהיה יפה כפליים,

 אך השיר האחד מכל השירים שבעתיים,

 שירו של כל אדם יפה ומיוחד

 ולכל אחד יש שיר שהוא שלו בלבד.

 אם לא ישמור האדם את שירו רק בשבילו,

 שירו לשירת החברים שלו,אם ייתן מ

 אז שירו יהיה יפה ומיוחד עוד יותר.

 ושירת החבורה כולה, תשמור על שירו שלא יגמר,

 לכן תאמינו  לי כדאי מאוד ליצור ולשמור

                                                                                                                                   על הביחד והחבורה כולה תצא הרבה יותר מוצלחת.
 
 
 
 

 חנה רוטבלט
 מנהלת הגיל הרך


