
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ומחלקת חינוך דבר ראש המועצה

 ג'ן היקרים;-הורי וילדי בית 

 נו מברכים אתכם בהתרגשות ומאחליםא, טנת הלימודים תשע"שרישום להפתיחת  םע 
 במסגרות הגנים חובה וטרום חובה.הרבה הצלחה והנאה  מילדיכםלכל אחת ואחד ו לכם

 
ורי וילדי ההצעדים הראשונים של התלמידים במערכת החינוך הינם, בגני הילדים, שבה  

של רכישת  ,מופלאיםולמות ועלמקומות מרתק שייקח אתכם מתחילים מסע  הגנים
מושגים, חוויות, אתגרים, קשרים חברתיים, אורחות חיים, תכנים  עולם של, הדעת

 לצד שיתוף הפעולה המלא בין כל הצוותים ביישוב. ערכיםחוקים ו
 
המועצה המקומית עושה את כל שביכולתה כדי ללוות את הילדים יד ביד עם צוותי חינוך  

, יכוונו, יחזקו ויעודדו את ילדיכם ויהפכו בעבורם את מיומנים ואחראים, שידריכו
תהליך הקליטה לחוויה מרתקת ונעימה, כל זה למען מטרה אחת, בכדי להעניק חינוך 

 מושלם לילדינו ושירות מצוין לתושבי הכפר.
 
ביישוב, מפקחים  ינוךחה ילהעניק לצוות םימבקש ואנ ,תודה מיוחדת והערכה בשם כולנו 

בתי הספר וצוותי המורים, לצוות המסור, האיכותי והמקצועי של  ומפקחות, מנהלי
ולכל צוות האגף על  במערכת, ביד רמה שעובדות בגנים והמשקיעות ,הגננות והסייעות

 במחלקות המועצה. םעובדיהתודה לכל , שלוחותיו

 
צוות מחלקת החינוך עומד לרשותכם לסיוע וייעוץ, ויעשה את המרב לשיבוץ מיטבי של  

 ילדיכם במערכת החינוך.

 

שנה של  ,ועשייה מידהלמשך הלאחל לכולכם שתהיה שנה נפלאה, שנה של  םירוצ ואנ 
 בכל מעשיכם ומי ייתן שזו תהיה שנת שלום . והצלחה, הנאה אושר שמחה

 בכבוד רב

 אבתהאג' סלאלחה                                         מוהנא טאפש                                           ביאן קבלאן      

 מ"מ רכזת גנים                   מנהל מחלקת החינוך                                  ראש המועצה המקומית 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

חברתית, התפיסה המובילה בחינוך לגיל הרך מבקשת לאפשר תנאים מרביים להתפתחות רגשית, 
קוגניטיבית ומוטורית של כל ילד. על מנת להשיג יעד זה, מתקיימים תהליכי למידה והדרכה של 
 .צוותים חינוכיים לצד פיתוח תכנים חינוכיים וערכיים המעשירים את עולם הילדים

 נטפח כל העת את הצוותים החינוכיים לקידום מצוינות ומתן חינוך מיטבי בגיל הרך. 

תהליך החינוכי מתמקד בפיתוח אישי של ה, ם היא הילד והתהליך החינוכיילדיתשתית גן ה
 .מסוגלותהילדים, נותן מענה לצרכיהם ומעניק להם דימוי עצמי חיובי ותחושת 

                    :יעדים מרכזיים                
 .קידום תחום הפדגוגיה לגיל הרך •
 .תכניות ליבה המתקיימות בכל הגנים •
 .של צוותים חינוכיים התמקצעות •

 .איתור ומתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים •
 .פיתוח יוזמות לימודיות חדשות בגני הילדים •

 .בניית מערך בקרה והערכה של התכניות •

 

 

 
 

 



 

 

 מועדי וגילאי הרישום
 מועדי הרישום

 
 התשע"טהרישום לבתי ספר ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים 

 (.2018בפברואר 28) רביעיויימשך עד יום   (2018 בפברואר 1)  חמישייחל ביום 
 

יובהר, חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר )רשמי או מוכר 
 .1.2ואילך בגיל הרישום כמפורט בסעיף  3שאינו רשמי( חל על ילדים בגיל 

 
 גילאי הרישום

 
שהתקבל בכנסת ביום  2013 -(, התשע"ג 32בהתאם לחוק לימוד חובה )תיקון מס' 

 .8.7.2013א' באב תשע"ג  
  

 2012בינואר  1  - ו' בטבת התשע"ב   התאריכים :  -כיתה א'  
 2012בדצמבר   31  - י"ח בטבת התשע"ג                         

 
 2013בינואר  1  - י"ט בטבת התשע"ג  התאריכים : - 5גילאי  

 2013בדצמבר  31  - כ"ח בטבת התשע"ד                             
 

 2014בינואר  1  - כ"ט בטבת התשע"ד  התאריכים : - 4גילאי  
 2014בדצמבר  31  - ט' בטבת התשע"ה                             

 
 2015בינואר  1  - י' בטבת התשע"ה  התאריכים : - 3גילאי  

 2015בדצמבר  31  - י"ט בטבת התשע"ו                             
 

 
 )כולל( ועברו ועדת חריגים במחוז . 15.1.2016ילדים שנולדו עד חריגי גיל רך :  

 .גיל חריגי.)יובהר, על ילדים, חריגי גיל רך לא חלה חובת הלימוד(  
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 2019 – 2018 תשע"ט  הילדים לגני ושיבוץ רישום נוהלי
 

 מועדי הרישום
 28/02/2018 עד 01/02/2018

 במועד אנא הירשמו
 

 רישום מהיר ויעיל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :רישוםה לביצוע הדרושים המסמכים

 :הרלוונטיים המסמכים כל ללא רישום לבצע ניתן לא 

 הספחים עם הכתובת.+  ההורים שני של זהות תעודות ❖
 
  .והתחייבות הצהרה טופס ימלאו – בנפרד החיים הורים/  עצמאי הורה ❖
 שובר+ הכתובת שינוי עם זהות תעודת ספח צילום להציג חייבים - כתובת ששינו הורים ❖

 . החדשה בכתובת שכירות חוזה+  החדשה בכתובת עדכני ארנונה
 ..הקודם מגוריכם במקום החינוך רשות מטעם רישום ביטול טופס ❖
  : להביא מתבקש כח מיופה/  אפוטרופוס שהינו רושם ❖

 .מעמדו את המגדיר אישור.  2.  שלו זהות תעודת. 1             

 .אפוטרופוס כח ייפוי הרשאה נוסח

 כל את יעבירו שילוב ועדת/השמה ועדת,  מיוחד לחינוך זכאות שקיבלו לתלמידים הורים ❖
  .הזכאות המשך את להסדיר מנת על וזאת המתאימים המסמכים

 מקום על ומדויקים נכונים פרטים מסירת אי. רישום יבוצע לא,  ל“הנ המסמכים ללא ❖
 החוקיות הדרכים כל ולמיצוי הרישום לביטול תביא ,התלמיד של הקבוע המגורים
 .ההורים כנגד הרשות בידי המסורות

 מהגן שונה חלופי גן למלא חובה. הרישום באזור רק גן לבקש יש הרישום בטופס
 .בלבד הרישום באזור הוא גם המבוקש יהיה הגן החלופי. המבוקש

 התלמידים ‘למס בהתאם הרישום תום מועדי לאחר והעברות שינויים ייתכנו
 .החינוך משרד ותקני

 

הדרך לרישום מהיר ויעיל באמצעות 
  האינטרנט אתר 

jann.muni.il-www.beit 

לקטגוריה למחלקות המועצה, היכנסו 
הקישו על הקישור: , -חינוך פורמלי

פי -לגני ילדים. פעלו על הרשמה
 .הוראות הרישום שיופיעו על המסך

 

file:///C:/Users/user/Videos/Desktop/רישום%20גנים%20לשנהל%20תשעט/נוסח%20הרשאה%20ייפוי%20כח%20אפוטרופוס.docx
http://www.beit-jann.muni.il/


 

 

 ציינתם אותו לגן ילדכם וקבלת שיבוץ מבטיחה אינה, מסוים לגן הרישום בטופס בקשתכם. א
 .ההרשמה בטופס

 ,הרישום ואזור הלידה תאריך הינו בגן לשיבוץ הקריטריון וככלל מאחר. ב

 .ילד כל של הלידה וחודש הלידה סדר שנת לפי תעשה הילדים קליטת     

 . פנוי מקום בסיס ועל 2013 ילדי שנתון חובה גני: י“עפ נעשה השיבוץ. ג

  גני לילדי פנוי מקום בסיס ועל 2014 שנתון מילדי מאוכלסים חובה. ט גני 

 .2015 טרום חובה שנתון טרום  

 . מקצועיים לשיקולים בהתאם לשיבוץ הזכות את לעצמה שומרת המחלקה. ד

 .החוק מן נגזרת ל“הנ הלידה תאריכי י“עפ החלוקה כי מדגישים אנו ✓
 .מחדש שנה כל ברישום חייבים הגנים ילדי ✓
 .לעיל המצוינים במועדים רישום על להקפיד יש ✓
יישארו  בהם בגנים ישובצו, הרישום  במועדי באיחור ולא יבוצע לגביהם שהרישום ילדים ✓

 .פנויים מקומות
 .בלבד פנוי מקום בסיס על בגנים ישובצו, 3 גילאי – חובה טרום טרום ילדי ✓
 ולכן בכפר הנקלטים התושבים מכלל הנתונים שייאספו לאחר ייעשה גנים/כיתות הרכב ✓

 .28/02/2018 עד להירשם שתקדימו חשוב
 .2018 ביולי תימסר לגנים סופיים לשיבוצים בנוגע הודעה! לידיעתכם

 ?ת/אחר ת/מסוים ה/ילד עם תשובץ/ישובץ שלי הבת/שהבן ת/מעוניין ואני במידה ✓
 גיל של י הקריטריונים“עפ ניתן ויהיה במידה. הערות לרשום אפשרות יש הרישום בעת

 לבקשה. להיענות נשמח, רישום ואזור
 

 לשנה"ל תשע"ח גנים 21 פועלים במועצה
 . שניה סייעת עם גנים 9 מהם.  רשמיים מוכרים – חובה טרום גנים - 13
 . רשמיים מוכרים – חובה גנים – 7
 . רשמי מוכר – חובה גן -(  טיפולי גן) – שפתי גן – 1

 גננת יכלול הצוות ילדים 35 עד ילמדו 4-5  גילאי הגנים בכל החינוך משרד תקן פי-על
 .וסייעת

 ושתי גננת יכלול הצוות ומעלה ילדים-30 ומ ילדים  35 עד ילמדו,  3-4, גילאי בגנים
 .סייעות

 .החינוך משרד בפיקוח הגנים כל
ואנשי מקצוע אחרים  החינוכי הפסיכולוגי מהשירות פסיכולוגים ידי על מלווים הגנים

 .ולפי הצורך
 

  :לבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים

 בעלי צרכים מיוחדים או בעלי צרכים רפואיים ייחודיים/אלרגיותהנחיות רישום לילדים 

 ילדים בעלי צרכים מיוחדים או בעלי צרכים רפואיים ייחודיים/אלרגיות:
בתיאום  01/02/2018לפני תחילת תקופת הרישום המוכרזת החל מתאריך  המועצה בבניין  מחלקת החינוךלניתן להגיע 

 ייל:או במ שלוחה  מראש בטלפון: 
 

רישום מוקדם מיועד לילדים או להורים הזקוקים להתאמות פיזיות: אם אתם או ילדכם זקוקים להתאמה פיזית של 
 מוגבלות( אתם זכאים לרשום את ילדכם ברישום מוקדם לפני תקופת הרישום המוכרזת. המוסד החינוכי )בשל

ילדים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים הזקוקים לסיוע לביצוע טיפולים פולשניים או פעולות למניעת מצבים מסכני 
מ"מ ל ההורים ליידע את חיים, המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים )כגון: סייעת רפואית/סייעת אישית(, ע

 .רכזת הגנים 



 

 

o "של משרד החינוך עם " טופס בקשה למלווה לתלמיד למטרות טיפוליות או השגחה
 .חתימה וחותמת של רופא מומחה בתחום המטפל בילד/ה

o  הטיפול  מרופא מקצועי מטפל, המפרט את 2017חוות דעת רפואית עדכנית נכונה לשנת
 .הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי

במסירה ידנית  31.05.2018את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים יש להגיש עד תאריך 
    : דואר אלקטרוני ל או באמצעות

  .לאחר התאריך הנ"ל, אתר משרד החינוך ייסגר ולא יתאפשר להגיש בקשות נוספות
 :לתשומת לבכם 

o הוא לשנה אחת בלבד. יש להגיש בקשה  תוקף הזכאות לתלמיד שקיבל זכאות רפואית
 .והמעודכנים לשנת הלימודים הבאה מחודשת מדי שנה בצירוף כל המסמכים הנדרשים

o כרוכות בסייעת  ןילדים הסובלים מבעיות התפתחויות או מבעיות בריאות אחרות )שאינ
 .על מנת שתיערך בהתאם מחלקת החינוךרפואית/סייעת אישית( יש צורך לעדכן את 

 
 שנת הלימודים תשע"טל ידע כללימ

מטרת המסגרת לקדם  ,6עד  3בני נוכית לימודית לילדים גן הילדים מהווה מסגרת חי
והמוטוריות של הילדים בגיל  ולטפח את יכולותיהם הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות

 הרך, וכן להקנות להם ערכים, ידע ומטען תרבותי.
הנכם  במטרה לאפשר מתן מענה מיטבי להורים המעוניינים ברישום ילדיהם בגנים,

של האינטרנט  מתבקשים להקפיד על רישום ילדכם בזמן, הרישום יתבצע באמצעות אתר
 שעות ביממה. 24העומד לשירותכם  הרשות

 
 פתיחת גני טרום חובה בימים הראשונים

 .7:30-10:00ביום הראשון ללימודים:  •
 . 7:30-11:00ביום השני ללימודים:  •
 מלא. החל מהיום השלישי יתנהלו הלימודים בהיקף •

 )ייתכן שתידרשו להישאר עם ילדיכם בגן בימים הראשונים לפי הצורך(.
 נוספת/ שנייה סייעת
 .תלמידים -30 מ למעלה ישובצו בהן בלבד חובה טרום בכיתות תשובץ

 שעות הפעילות בגן
 .14:00 – 7:30ת , ה' בין השעו-ימים א' •

  .צהרוני יום להעשרה, תכנית ניצנים 16:00 – 14:00ומשעה                          
 הרכב גילאי

, 5, בגני חובה גילאי 4 -ו 3, גילאי .ן טרום חובה לא יותר משתי קבוצות גיל בכיתת ג •
 ההרכב הגילאי בכל כיתת גן נקבע על פי שיקולים פדגוגים, מערכתיים ומקצועיים.
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 תהליך הרישום
 שנת הלימודים תשע"ט

 בקליק""רישום 
  הרישום לגני הילדים יתבצע באמצעות אתר האינטרנט בלבד.

jann.muni.il-www.beit 
o :בעת הרישום יש לציין מהו הזרם החינוכי אליו מבקשים לרשום את הילדים 
 ממלכתי. •
גנים מבוקשים  2יש לציין את שמות הגנים המועדפים עליכם )ניתן לבחור  •

 .)הרישום במהלך
ולוודא כי בסיום , ש להזין את הנתונים המסומנים ולעבור בכל מסכי הרישוםי •

ם,. יש בקשתך לרישום נקלטה בהצלחה" ומספר אסמכתת רישו" :הכתובית מופיעה
 להדפיס את האסמכתא ולהביא לידי רכזת הגנים במחלקת החינוך.

 שיבוץ מבטיח אינו זה תהליך, בלבד רישום בקשת נקלטת ובו טכני הינו הרישום שלב •
 .המבוקש לגן

 
לרכזת  ולהעבירה בכתב לפרטה יש, מיוחדת מסיבה נובעת מסוים לגן בקשתכם אם •

 .הרישום במהלך הגנים
 לא 28/02/2018 לאחר שיירשם ילד. הרשמי במועד הרישום את לבצע יש, לבכם לתשומת •

 .המבוקש בגן או מגוריו זורלא הסמוך בגן מקומו יובטח
  לאינטרנט גישה להם שאין לתושבים •
, מועצהה בבניין באינטרנט לרישום למחלקת החינוך הרישום תקופת במהלך להגיע ניתן •

 בהתאם. או לקבוע תור מראש. לשירותכם דועמשת , גנים רכזת מ"מ משרד,  3קומה 
 

 תהליך הרישום •
 רישום.ל ולקבל אישור הגניםלרכזת לביצוע הרישום עליכם לפנות תהליך הרישום לגנים 

 יש להצטייד בתעודת זהות ובספח הילדים. •
 .רישום לגן ילדים ללא המסמכים המצוינים לעיל, יבוטל •

 
 תהליך הרישום לילדים שהוריהם מתגוררים בנפרד )"משפחה עצמאית"(

רישום עבור ילדים שהוריהם מתגוררים בנפרד )גרוש/פרוד( תלוי בהסכמת ההורה  ❖
 ו בכתב.ובאישור האחר

 .לגנים רישום בנפרד החיים להורים לתלמיד והתחייבות הצהרה כתב 
אתר האינטרנטי. על מנת להשלים הבמקרים אלה יתאפשר רישום באמצעות  ❖

פקס  ימים למחלקת הרישום או באמצעות 7תהליך השיבוץ, חובה להגיש בתוך  את

 סמכים הבאים:את המ ebte1@walla.co   או בדוא"ל: 9803777-04

 המועצהבכתב של ההורה האחר באמצעות תצהיר המופיע באתר  אישור ❖
 הזהות וספח הילדים. ובצירוף צילום תעודות     
 

 .המועצה במקרה של משלוח בדואר/פקס/מייל יש לוודא קבלתם על ידי     
               יבוטל הרישום -לידיעתכם, ככל שלא יוגשו המסמכים הנ"ל במועד 

 באמצעות אתר האינטרנט. שבוצע
לרישום הילד לשתי כתובות במסגרת יישום חוזר מנכ"ל, יישלח על ידי הרשות מידע 

 הילד )של האם ושל האב(. מגורי

 השיבוץ תהליך
 ט"תשע הלימודים שנת

 .ט"תשע ל"לשנה הילדים לגני שיבוץ הודעות ישלחו יוני חודש במהלך
 שיקולים פי על יקבע הסופי השיבוץ - הילדים בגני לשיבוץ מתווה המהווים הקריטריונים להלן

 :ומקצועיים פדגוגיים, מערכתיים
 

 באופן ישובץ, גן באותו ללמוד להמשיך וצריך בגן הנוכחית בשנה הלומד תלמיד - חינוכי רצף
 .לגן אוטומטי

 .להמלצותיו ובהתאם הפסיכולוגי השירות של באישור מותנה - חובה בגן נוספת הישארות
 .לצעירים עד מהמבוגרים יורד בסדר הלידה לתאריך בהתאם - הילדים גיל

http://www.beit-jann.muni.il/
file:///C:/Users/user/Videos/Desktop/רישום%20גנים%20לשנהל%20תשעט/כתב%20הצהרה%20והתחייבות%20לתלמיד%20להורים%20החיים%20בנפרד%20רישום%20לגנים.docx


 

 

ילדים על פי אזורי רישום  לשיבוץ עדיפות) הילדים מגורי לשכונת בהתאם - לגן מגורים קרבת
 מאזורי רישום אחרים. ילדים שיבוץ יהיה פנוי מקום בסיס על וקירבת מקום ורק

 .ברישום מאוחר לגני הילדים ישובצו התלמידים בגן בו נותרו מקומות פנויים
ההורים ועל פי  עושה מאמץ לשבץ את הילדים בהתאם לבקשת החינוךמחלקת לתשומת לבכם, 

 .שיבוץ הילדים לגן אינו על בסיס בקשת גננת או חברים מסוימים שיקולי דעת מקצועיים.
 נים של הרשות: הרכב גילאי בג

בסדר כרונולוגי יורד,  3שבאותו שנתון וילדי גיל  4משובצים ילדים בני  - גן טרום חובה •
 יניהם.תוך איזון מרבי ב

 . , ועל בסיס מקום פנוי5משובצים ילדים בשנתון גיל  -גן חובה  •
 ביטול רישום

ההורים חייבים לחתום על הצהרת  ביטול רישום לפני פתיחת שנת הלימודים: •
 רישום בכתב. ביטול

בנוסף לאמור לעיל, יש לצרף מכתב  ביטול רישום לאחר פתיחת שנת הלימודים: •
 אינם מבקרים בגן.המאשר כי הילדים  מהגננת

ביטול רישום או העברה למוסד חינוכי אחר עבור תלמידים שהוריהם גרים בנפרד  •
 עצמאיים( תלוי הסכמה בכתב של ההורה האחר. )הורים

 תהליך הגשת ערר
 ניתן להגיש ערר על שיבוץ לגן, רק לאחר קבלת אגרת הכניסה לגן.

 מבוקשים.בו ניתן לציין עד שני גנים  בלבד ערר אחד יש להגיש
 ערר שיוגש לאחר המועדים הנקובים באגרת הכניסה לגן לא יתקבל ולא יידון.

על מעבר  ניתן לצרף אסמכתאות לבקשת הערר כגון חוות דעת רפואית/פסיכולוגית, חוזה המעיד
 .דירה וכיו"ב

 
 דון בבקשה בהתאם לקריטריונים הבאיםועדת ערר ת

 חריגות.סיבות אישיות או משפחתיות או רפואיות  •
 גיל הילדים בהתאם לתאריך הלידה ובסדר יורד מהבוגרים ועד לצעירים. •
 (.אזור הרישוםקירבה גיאוגרפית לגן המבוקש )עדיפות לילדי  •

 לתשומת לבכם,
 לא יתקבלו עררים לאחר המועד הנקוב באגרת הכניסה. •
 חוות דעת של גננות לא תתקבלנה. •
 רבות המקרים המפורטים לעיל.הוועדה רשאית לבחון מקרים חריגים נוספים ל •
ימים מיום התאריך הנקוב באגרת הכניסה, התשובות  14תשובות יישלחו להורים עד  •

 .סופיות ולא יטופלו עררים נוספים הינן
 
 

 
                                        



 

 

 
                                

 ג'ן -מועצה מקומית בית
 טחובה וחובה ביישוב לשנה"ל תשע"נתונים על גני טרום 

 
 גני ט.חובה :  

 
  מיקום סמל מוסד מס' גן 

 בכניסה לכפר נהאד סעד 507640 גוליה זידאן 1
 בדרך לקבר הקדוש כמאל מנדו 507905 עליא והבה  2
 ליד המועצה  נפאע נפאע 507871 היאם שהין  3
 ליד בי"ס א' עלי כמאל חמוד 507848 הודא מנסור  4
 ליד בי"ס מקיף ראיק עזה 507798 זאדת עזה  5
 משוחרריםשכונת חיילים  עאדל ג'מולה 507822 מהא אסעד  6
 ליד המועצה חוסין חלבי 507772 עפיפה שאהין  7
 מתחת לסניף דואר עבדו קבלאן 507756 סלוא חרב  8
  ליד המתנ"ס 507731 רתיבה חטיב  9

  ליד המתנ"ס 507715 עליא טאפש 10
 שכונת ספאי נאיף מנסור 507681 סוריה אבו עסלה  11
 שכונת אלקובע בנות פארס ח'טיב 507673 אח'לאס סרבוך  12
  ליד המתנ"ס 507657 אנעאם פיאד  13
 

 רשימת גני חובה : 
 

 מיקום סמל מוסד מס' גן 
אחמד מלחם   507962 זמורוד קבלאן   1

 קבלאן
 ב'ליד בי"ס  507954 הג'ר זידאן   2
 ליד בי"ס ב' 507988 אלהאם אבו חיה   3
 ליד בי"ס ג' 507913 יאקות דבור   4
 ליד בי"ס ג' 507970 נאיפה קיס   5
 בי"ס א' 507939 הודא מוראד 6
 בי"ס א'  507947 עפיפה חמוד 7

                                                     
 גן שפתי:
  

ליד לוטפי  שפתיגן  197061 האלה זויהד
 טאפש



 

 

 

 כניות העשרה בגניםת

 תכנית מעברים
הרווחה  בשותפות עםתכנית זו בתיאום עם כל מערך החינוך בישוב ,גנים ובתי ספר, 

כנית מעברים העוסקת במעבר כונות והתוכנית הלאומית, הוקמה תהחינוכית, שיקום ש
הגן לבית הספר תלויה הילד מהגן לבית הספר, מתוך הנחה כי איכות הסתגלות ילדי 

ככל שהילד יהיה מוכן למעבר מבחינה לימודית ורגשית  -בהכנת הילדים לקראת המעבר 
להשגת היעדים המצופים מבוגר הגן ומבוגר כיתה  מתוך מטרה, המעבר יהיה קל ומוצלח

 א' המושתתים על מדיניות האגף לחינוך קדם יסודי ויסודי במשרד החינוך.
 
 כנית מעג"ןת
מעג"ן פועלת תוך איגום משאבים של גורמי החינוך והקהילה, ומאפשרת לצוות כנית ת

הגן ולהורי הילדים לקבל ליווי מקצועי הניתן על ידי בעלי מקצוע מתחומים 
רפא/ה בעיסוק, קלינאי/ת תקשורת, פסיכולוג/ית קלינית מ התפתחותיים:

 ם בהרכבים שונים.התפתחותי/ת, יועצ/ת חינוכי/ת, מדריך/ה פדגוגי/ת, מנחת הורי/
-אישיבות של צוותים פר במסגרת התוכנית מתקיימים ביקורים סדירים בגני הילדים,

 רפואיים וכן הדרכה וליווי של גננות התגבור וההורים הזקוקים לכך.
 מעג"ן קלאסי בגני חובה .במתכונת מעג"ן מורחב בגני טרום חובה ו

 אלפאנוסספריית 
שיח  ועידוד אהבת הקריאה להנחלת מיועדת, החינוךהתוכנית פועלת בשיתוף עם משרד 

פועלת בכל גני . התכנית  גן ומשפחותיהםהישראלית בקרב ילדי  סביב ערכים ומורשת
שמונה ספרים איכותיים ליצירת מכנה תרבותי  אשר מקבלים מידי שנה 21 -ה הילדים

ת קוראת הגננ משותף ורחב בין ילדים ומשפחות בחברה הישראלית. במסגרת התוכנית
בגן את ספר החודש ומקיימת סביבו פעילות עם הילדים. בהמשך מקבל כל אחד מילדי 

  .הגן עותק אישי של הספר
 סל תרבות :

 
סל תרבות ארצי הוא תכנית חינוכית שנועדה לחשוף את תלמידי ישראל לתרבות ואמנות 

ביישובים רבים ופועלת  1987כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי. התוכנית קיימת משנת 
 ברחבי הארץ.

סל תרבות ארצי מקנה לתלמידי ישראל כלים לצפייה מודעת ומשמעותית בששת תחומי 
 .תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית –האמנות 

התוכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות: משרד 
תוכנית מובילה בחינוך לאמנות. הוא מתקצב אותה החינוך יזם את סל תרבות ארצי כ

ועושה להחלתה על כלל אוכלוסיית התלמידים בישראל. החברה למתנ"סים אחראית על 
סל תרבות ארצי ומשמשת מסגרת ארגונית עבורו. הרשויות המקומיות אחראיות למימוש 

 .התוכנית בתחום שיפוטן, ושותפות לביצועה
ותם של בני הדור הצעיר בחברה הישראלית עם פניה היא העמקת היכר מטרת הפעילות

העולמית והמקומית, הגברת מעורבותם החברתית, פיתוח טעם  –הרבות של התרבות 
 וחוש ביקורת, הרחבת אופקים והעשרה רוחנית.

 חשיפה שיטתית של התלמידים לאמנות מקדמת מטרות חינוכיות:
 תרבותי של התלמיד.המפגש עם אמנות מרחיב את עולמו ה –הרחבת אופקים 
המפגש עם אמנות מפקיע את הצופה מן החומרנות וההישגיות, ותורם  –העשרה רוחנית 

 ליצירת ראיית עולם מורכבת.
ההיכרות עם האמנות במיטבה ועם מגוון רחב  –פיתוח כישורי הערכה וטיפוח טעם אישי 

 שורי ביקורת.של סוגות וסגנונות מעניקה לתלמיד אמות מידה להערכה, ומפתחת בו כי
המפגש עם אמנות עכשווית תורם להגברת העניין  –הגברת המעורבות החברתית 

  והמעורבות בהוויה המקומית, שכן האמנות מעורבת מעצם טבעה בתהליכים חברתיים.



 

 

אמנות איכותית מתבוננת במציאות מנקודת ראות מורכבת,  -סובלנות וקשב לזולת 
זמנת לצופה אפשרות להבין את רגשות האחר, ובכך ומעניקה לה פרשנויות שונות. היא מ

 תורמת לפיתוח רגישות, סובלנות ואמפתיה.
היכרות עם פניה הרבות של התרבות הישראלית מעשירה  –תשתית תרבותית משותפת 

 את השיח בין הקבוצות השונות המרכיבות את ההוויה הישראלית.
 :תכנית קרב

חברתי המקדם צמצום פערים ומעודד -פועלת לשינוי חינוכי כנית ָקֵרב למעורבות בחינוךת
שוויון הזדמנויות בחברה הישראלית באמצעות פעולות העשרה והעצמה במערכת 

התוכנית מופעלת על ידי החברה למתנ"סים והעמותה לתפנית בחינוך מייסודה  .החינוך
 .רשויות 114-של קרן רש"י ופועלת ב

הפורמלי לתכניות העשרה ייחודיות, לתחומי למידה התוכנית פותחת את מערכת החינוך 
חדשים, לדרכי הוראה ולמדריכים שונים ומגוונים ונותנת מענה למגזרים השונים בחברה 

 .הישראלית בדגש על פריפריה חברתית גיאוגרפית ואוכלוסיות מוחלשות

    כגון קליטת עליה,  חינוכיים בעלי חשיבות לאומית-כנית קרב מקדמת נושאים חברתייםת             

 הגורמים הקשורים   מניעת אלימות, העלאת המודעות לתחום הסביבה ומעצימה את            

 חינוך וכיו"ב, חיזוק  רשויות מקומיות, מחלקות –שיתוף הקהילה  בחינוך הילד באמצעות            

 .מעורבות הוריםילדים והגברת -ספר וגני-בתי –מסגרות חינוכיות             

 העבודה של תכנית קרב עקרונות
תכנית קרב רואה ברשויות ובהורים שותפים לתהליך חינוכי. העקרונות  :שותפות ודיאלוג

 מבוסס, קרב תכנית פעילות המובילים הם בחירה, עצמאות ודיאלוג. המבנה הפיננסי של
 את בוחרת ספרית הבית ההיגוי ועדת . וההורים, הרשויות, החינוך משרד של שותפות על

 ומשוב סיכום  תהליכי לאחר. ובגנים הספר בבתי שנה מדי שיעבדו התכניות הרכב
  .תכנית קרב לשותפים מספקת אותו מקצועי

תכנית קרב פיתחה מגוון מרשים  :פיתוח תכניות, תכנים ומודלות עבודה במערכת החינוך
כגון מוסיקה,  דעת מגוונים של תכניות ותחומי בית ייחודיים ובלעדיים בתחומי 

תיאטרון, לימודי טבע וסביבה, צילום, ביטוי רגשי, מחול וכיו"ב, ויצרה מודלים של 
ל את ועבודה רשתית עם קהילות בתי ספר )'רשת ירוקה' 'רשת חברתית'(. הארגון שיכל

ביוזמות ייחודיות של העשרה יישובית ופעילויות הורים, כמו  יכולות פיתוח התוכן 
 .ייחודיות העשרה ייעודית לאוכלוסיות גם 

לעבודה במערכת החינוך,  תכנית קרב מבצעת תהליכי הכשרה  :תהליכי הדרכה והכשרה
המשלבים בין עבודה בפועל לבין הכשרה והתמקצעות מתמשכת. התכנית מפעילה מערך 

  .השתלמויות אישיים וקבוצתיים בהיקפים גדולים
 :שנת הלימודים תשע"ט ניצניםתכנית   -צהרוני משרד החינוך

 ,ה'-פועלים בימים א'טרום חובה הצהרוני משרד החינוך בגני הילדים 
 .16:00ועד השעה  14:00משעה  הלימודים יוםמסיום 

 :במסגרת הצהרונים מקבלים התלמידים
 .ארוחת צהריים חמה •
 העשרה . –שני חוגים  •
 . פעילות פדגוגית •

 לחודש פר ילד. ₪ 50 –בגני הילדים  צהרוניםעלות חודשית ל
 :בגני הילדים הרישום לצהרונים

ההורים חותמים על , הילדים ניהרישום לצהרונים יתבצע במסגרת תהליך הרישום לג •
 . ניצנים תכנית הורים התחייבות התחייבות כספית למשך כל חודשי השנה.

 

                                    
 
 

התחייבות%20הורים%20תכנית%20ניצנים.doc
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 !!! ,רישום ההורים הינו בגדר בקשה בלבד לתשומת ליבכם*
כתובת  ,נא להקפיד על מילוי הפרטים בהתאם כולל מס' טלפונים, כתובת מלאה

 . מייל/דואר אלקטרוני
 הזקוקים לסיוע והדרכה ברישום באמצעות אתר האינטרנט הורים

 למחלקת החינוךמוזמנים לפנות 
 

 אבתהאג' סלאלחה –מ"מ רכזת גנים 
 כתובת:  מועצה מקומית בית ג'ן

 932שלוחה  04-9802220טלפון : 
 04-9803777פקס: 

 0508350090  -נייד
 ebte1@walla.comכתובת דואר אלקטרוני: 
 
 

 0525992533 –מהא זויהד   -מזכירת חינוך

 ה בין השעות -ימים א
 15:00 -12:30 -ומ 12:00 -8:30

 הפסקת אוכל 12:30 – 12:00בין השעות 
 
 

 
 פעולה... לשתף ומשמעותי חשוב

 זו להישאר ביחד :התחלה זו לשני אחד להצטרף "
 זו הצלחה "  ביחד לעבוד :התקדמות

 . )פורד הנרי(


