
 

 . גב' אבתהאג' סלאלחה -רכז/ת גנים )מ"מ רכז גנים ( 

 :  הרציונל

מעמידה את נושא החינוך בראש סולם העדיפויות ,  מועצה מקומית בית ג'ן

 .ומשקיעה משאבים רבים בפיתוח כישוריהם של הילדים החל מהגיל הרך

הצוות המקצועי בכל גני הילדים כולל גננות וסייעות מקצועיות, איכותיות 

 .ומסורות המעניקות לילדים את החום, האהבה ותשומת הלב להם הם ראויים

, טרום חובהמגיל שלוש נקלטים למערך של גני הילדים הכולל גנים  הילדיםכל 

 וגן טיפולי.חובה גני 

יום לימודים ארוך אנו משקיעים מחשבה רבה ומשאבים בכדי לאפשר לילדכם 

בתחום הפדגוגי, בתחום הערכי ובתחומי את המיטב בשנותיו בגן ולפתח אותו 

 .העשרה שונים

לאורך כל השנה אנו פועלים כדי להבטיח לילדכם סביבה חמה, מוגנת, איכותית 

 .וערכית

   :נתונים

 :כיתות גן  21גני ילדים אחריות כוללת על לקת למח

 בנות ( . 173בנים + 169) 342 –כ . סה" 4 -ו 3גילאי   -גני טרום חובה .1

 בנות ( . 101בנים +  99) 200: סה"כ  –שנים  5גילאי  - גני חובה .2

 בנות ( .  2בנים +  6) ילדים 8 –( טיפולי) גן שפתי .3

 הדגשים

בגני הילדים מושם דגש על פיתוח סביבות למידה המאפשרות התפתחות 

טיבית ובעלת מטען תרבותי ירגשית, חברתית, ערכית, קוגנ מוטורית,-מיטבית 

 .בגיל הרך

משתלמות בתוכניות לימוד בהתאם לתוכניות הליבה של : והסייעותהגננות 

ובהלימה לגילאי הילדים ומקבלות  המועצה משרד החינוך, קדימויות של 

יועצת חינוכית , יווי באמצעות מפקחת משרד החינוךהדרכה תוך גנית ול

     .ילדים-פסיכולוגית וצוות המחלקה לגני

בגנים שמספר  רפורמת סייעת שניה, הופעלה החל משנה"ל הלימודים תשע"ו 

 תלמיד ומעלה . 30התלמידים בהם 

 ג'ן עם מסגרת סייעת שנייה( -גנים ביישוב בית 8) 

 



 

    תיאור התפקיד: -תחומי אחריות

שיאפשר  באופן והפעלתם הרך לגיל החינוך מוסדות מערך ניהול

  .יסודי הקדםהחינוך  במסגרת ילדים של ותקינה נאותה התפתחות

  :התפקיד עיקרי

 הילדים גני פעילות מערך ניהול.  

 הילדים לגני ושיבוץ רישום.  

 גיוס, שיבוץ, הדרכה ומעקב–ח אדם וכ,  במערך האנושי ההון ניהול. 

  במערך והחברתי הפדגוגי המענה קידום -פדגוגיה 

  קידום הישגים ומתן מענה דיפרנציאלי, קידום מצוינות תחומי העשרה

 (.מוסיקה וחינוך גופני)אמנות, 

  שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגנים רגילים, -מתן מענה לשונות 

 .סייעות אישיות ,  שיבוץ ומעקב כניות שילוב בגני ח"מ,ת

 כמו ציל"ה . -.כנית לימודים בשעות אחה"צהפעלת ת  -"א חגני יו 

  ניצול ומעקב תקציבי לצרכי תכנון ויישום של תהליכים  -תקציבים

 .חינוכיים ורכש

   גנים מעקב אחרי נושאי תחזוקת  -אחזקה. 

  ועדות השמה ושילוב, ומתן מענים להורים, השתתפות ב -קהילה ופרט

 .ומתי"א י עבודה בשיתוף עם גורמי: רווחה, שפ"

  טחון בכל הקשור לנושאי ישיתוף פעולה עם האגף לב -בטחון ובטיחות

 .בטחון ובטיחות

 יעדים

  חינוך באמצעות השתלמויות, הדרכה ויעוץ לצוותי מתן כלים לצוותי

 .חינוך

  ארגון סביבה חינוכית באמצעות פיתוח תשתיות פיזיות הולמות, הדרכה

 .תוך גנית וחצר פעילה

 טיפוח החוסן הנפשי העצמת סייעות וגננות באמצעות השתלמויות .. 



  מתן מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים באמצעות קיום מסגרות לכל

, בחירת גננות מתאימות לשילוב, ואיתור וטיפול מוקדם בישובים הילד

 .ושיתופי פעולה עם המרכז לגיל הרך

 ומתן  ל הסביבה באמצעות השתלמויותהטמעת ערכים של שמירה ע

 .הדרכה תוך גנית 

  טיפוח תרבות תנועתיות והקניית מיומנויות גופניות לכל ילדי הגנים

 .ניבאמצעות השתתפות בשעורי חינוך גופ

 אמצעות ביקור העשרה של כל ילדי הגנים במוסיקה, אומנות, תיאטרון ב

  .השתתפות בסל תרבותמרכז גיל רך . , ההעשרה של כל הילדים במרכז

 . קליטת תלמידים לפי גילאים , ואיזורי רישום 

  שיפוץ פיזי של כלל מבני גני הילדים, שיפוץ תשתיות כולל עיצוב סביבה

 .ובחצרחינוכית אסתטית בגן 

  . גנים בבניינים  11)מעבר מבניינים גנים שכורים לבניינים קבועים

 שכורים(.

  הוספת שעות טיפוליות למרכז גיל רך , שיפתור את בעיית הילדים

 בהמתנה כי מספר השעות לא מספיקות .

 . שאיפה לבניית מרכז גיל רך אזורי 

 נהלים ודרכי פעולה

 בניית השתלמויות לסייעות וגננת. 

 ע תהליכי רישום ושיבוץ בהתאם לנהלי משרד החינוךביצו. 

 פיתוח תוכניות פדגוגיות ותוכניות העשרה בשיתוף עם משרד החינוך. 

 סייעות  כניות שילוב, שיבוץי הח"מ בגנים הטיפוליים ובניית תשיבוץ ילד

 .אישיות ומעקב

 חודיות לגניםיכניות יבניית תים וח אדם בגנוגיוס ושיבוץ כ.  

 שמופעלים בגני חובה וטרום חובה בכפרחוגים 

  גני חובה :

 הופעל בשנה"ל תשע"ו(ן ."מעג( 



 ) תוכנית חומש )להעשרה 

 . רובוטיקה בהשתתפות וואיטק  + הטכניון  + משרד המדע והטכנולוגיה 

  בבי"ס תיכון מקיף בית  2בחסות תלמידי כיתה י" –חוג מדע וטכנולוגיה

 ג'ן .

  דרך שיטור קהילתי + הבה סלאלחה  עו"ס "עיר  –חוג אני והשוטר שלי

ללא אלימות" תוכנית מניעה והיחשפות לתפקיד השוטר וגם כן צמצום 

 האלימות .

 לשנת הלימודים דרך קרב כל  2 -יש חוגים שמתחילים איתם בשליש  ה

 מיני חוגים (

  " פרוייקט שהמטרה שלו עידוד קריאה והפנמת  –" ספריית אלפאנוס

 יים והאינושיים בבית ובגן .הערכים החברת

  גני חובה בי"ס ב' . –שחמ"ט 

 גני טרום חובה : 

 רפואי-, תוכנית איתור , טיפול ומניעה .צוות פרא מעג"ן 

  צהרוני יום להעשרה יש שני חוגים בתוך התוכנית : –צי ל"ה 

 תנועה בקצב 

  רופאים צעירים 

 . שני החוגים מופעלים דרך תוכנית קרב ומיל"ת 

  בתוכנית ציל"ה יש מדריכות המעבירות כל מיני חוגים תנועה לציין כי

 בקצב , מוסיקה, זומבה יוגה.

בהתאם לצורך , בה עוברות  –תוכנית הדרכה לסייעות ומדריכות ציל"ה 

הדרכה והעשרה בכל מיני נושאים ותכנים ,  המדריכות והסייעות תוכנית

חשיבות הרצף החינוכי מהבוקר עד לשעות אחה"צ , תיאום ציפיות עם 

הגננת האם וצוות ציל"ה, דרכים להתנהגות הולמת ותואמת את צורכי 

 הילדים בגן ופתרון בעיות ספיציפיות .

 תר חוגי זומבה ,צליל ותנועה ואומנות דרך המתנ"ס באישור המפקחת ) יו

 זול מתוכנית קרב ( " 

  " פרוייקט שהמטרה שלו עידוד קריאה והפנמת  –ספריית אלפאנוס

 הערכים החברתיים והאינושיים בבית ובגן .



  תוכנית ו/או חוגים להעשרה לגיל הרך דרך יעדים לצפון . במרכז גיל רך

 2 -בתקווה שיתחילו בשלישי ה. במרכז טיפולי הגננות מגבשות תוכנית 

מנהלת המחוז גב' אורנה שמחון  -)משרד החינוך נוכחית .לשנה"ל ה

 שעות לשנה"ל תשע"ז(. 10אישרה לנו 

 ים לפי הצורך ולפי בחירת הגננות .לציין כי החוגים מתקיימ 

  בשיתוף  ,בהתאם לצורךתוכניות הדרכה והשתלמויות לסייעות הגנים

פעולה עם עיר ללא אלימות , הרשות למלחמה בסמים , והיועצת לקידום 

 מעמד האישה .

   תוכניות הדרכה להורים ולילדים בתיאום ושיתוף פעולה עם התוכנית

 .הלאומית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 גב' ג'אדה מנסור  –בית ג'ן  גיל הרך ברשות מקומיתמנהלת 

 

 : הרציונל

והכדאיות הכלכלית שבהשקעה  הראשונות לחייוהתפתחותו של האדם בשנים 

ורצף טיפולי מינוי של איש מקצוע ליצירת אינטגרציה ארגונית  מחייבים, בגיל זה

 ברשות המקומית למען ילדים בגיל הרך ומשפחותיהם.מקצועי 

 : תחומי עיסוק

 מנהל תחום הגיל הרך אחראי על:יהיה בתוך הרשות 

כל הגופים והארגונים הפועלים  רשותי הכולל אתצוות היגוי הובלת  •

קחו בו ישימערך שירותים לגיל הרך  בניתבתחום הגיל הרך ברשות ו

 יל הרך בישוב.גחלק כל נותני השירותים ל

מים בו, ועל בסיס יהנעשה בישוב בתחום הגיל הרך, והצרכים הקי מיפוי •

ותוכנית תחום הגיל הרך לחזון עירוני זה גיבוש ביחד עם צוות ההיגוי 

 אירגונית.-ביןדה עבו

בין אירגוניים שיבטיחו רצף טיפולי מגיל מנגנוני עבודה ונהלים בניית  •

 בישוב ומתן מענים מקצועיים. ששלידה עד 

-בהם יועסקו צוותים פראבניה והבניה של מרכזים עירוניים לגיל הרך  •

רפואיים  שיתנו מענים טיפוליים וחינוכיים לכלל המסגרות שפועלות 

גיל הרך )טיפות חלב, מעונות, גני ילדים(, בהתאם בישוב בתחום ה

 לנדרש בישוב. 

 למרכזים לגיל הרך.תכניות עבודה  סיוע בבניית  •

 .בניית ותחזוקת מבנים של מרכזים לגיל הרךאחריות על  •

 לצוותים מקצועיים. הדרכותארגון  •

בישוב בהתאם לצרכים פיתוח ויוזמות של תכניות חדשות לגיל הרך  •

 ולמשאבים.

 ית תקציב ותכנית תקציבית למרכזים לגיל הרך ולמחלקה.בני •

ברשות הפועלים ובנית הקשרים ואיגומי משאבים בין ארגונים ארגון  •

 בתחום הגיל הרך.

 : יהיה מנהל תחום הגיל הרך אחראי עלמחוץ לרשות 



בניה וחיזוק חיזוק של שותפויות עם גורמים שונים, כולל גיוס  •

 ופיתוח משאבים:

 )בריאות, חינוך, רווחה, קליטה, פנים(. משרדי ממשלה  •

 נעמ"ת ויצו, אמונה וכד'(  -ארגוני גיל רך )אירגוני נשים   •

 ואירגוני מגזר שלישי קרנות •

 תורמים ועסקים פרטיים •

 קופות חולים •

 מרכזים לגיל הרך בישובים אחרים •

 אקדמיה  •

 אנשי מקצוע באחריות ישירה של המחלקה לגיל הרך

 רפואיים הפועלים דרך המרכז/ים לגיל הרך בישוב. -אנשי מקצוע פרא •

 מנחות להורים ולילדים.  •

מטפלים רגשיים: פסיכולוגיה התפתחותית, תרפיסטים, טיפול דיאדי,  •

 עו"ס.

 מנהל מחלקת גני ילדים.  •

 צוות מנהלה.  •

 : כישורים אישיים

 יוזמה, ויכולת לעבודה עצמאית  •

 יכולות ארגון וניהול גבוהות  •

 יכולת לעבודה מערכתית רחבה  •

  ערכיות ומודעות חברתית •

  יכולת מנהיגות ועבודת צוות •

  שאיפה ללמידה מתמדת ולהתמקצעות •

 

 


