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ינואר 2017



גן הילדים הינו מערכת חינוכית המעודדת סקרנות ,חקר ולמידה המקדמת את התפתחותם
המיטבית של הילדים.



תשתית גן הילדים הנה  :הילד במרכז ,התהליך החינוכי וכל הסובב אותו.

הגן פועל כיחידה הרמונית וקוהרנטית .התהליך החינוכי הוא תהליך מתמשך ,המתמקד
בפיתוח אישי של כל ילד ,נותן מענה לצרכיו ומעניק דימוי עצמי חיובי תוך תחושת מסוגלות.

 לחינוך בגיל הרך השפעה מכרעת על התפתחותו של הילד .במסגרת הגן
רוכשים הילדים מיומנויות וכלים מגוונים כגון :ערך החברות ,כללי
המשחק ,יכולת הבעה בע"פ ,סקרנות ,עניין ,חקר ,בניית זהות עצמית וכן
מיומנויות נוספות שהן המפתח להתפתחות תקינה ,להצלחה ולבריאות
פיזית ונפשית .


מטרתנו לטפח מיומנויות של שפה ,חשיבה ,שימוש במידע והעשרה בידע ובתחומי הדעת
השונים כל זאת בהתאם לתכנית המתאימה לרמת התפתחותם של הילדים ,תחומי העניין
שלהם וההתאמה לדרך החיים הנהוגה בקהילות שאליהם הם שייכים.



הקנייה של כישורי חיים מותאמי הווה וביסוס תשתית יציבה לכישורי חיים עתידיים ,כישורים
חברתיים ,ערכים חברתיים  -לאומיים וטיפוח יחסי אנוש.



טיפוח אישיות עצמאית בעלת עמדות של כבוד ,סובלנות וקבלה כלפי הדומה והשונה.

התפישה חינוכית

מערכת גני הילדים ברמת השרון
בשנת תשע"ז  1945תלמידים
[שם
קטגוריה]

 72כיתות גן

[ערך]

[שם קטגוריה]
[ערך]
[שם קטגוריה]
[ערך]

[שם
קטגוריה]
[ערך]

כיתות מעון

גני חינוך מיוחד

גני ממ"ד

גנים ממלכתי

הליך הרישום לשנת תשע"ח
17.2.17 – 29.1.17
רישום אינטרנטי

שבוע אחרון של חודש פברואר -חלון נוסף למאחרים ברישום

 1.3.17תחילת שיבוצים

 31.5.17ילדי הישארות/השמה

שיבוצים בדואר
ובאינטרנט בסוף חודש

חדש
רישום למוכר
שאינו רשמי

 החל משנת הלימודים תשע"ו נכנס לתוקפו חוק חינוך
חובה חינם לגילאי  ,4-3המחייב שכל הילדים
בגילאים אלו יבקרו בגן של הרשות המקומית או בגן
פרטי בעל רישיון הפעלה .בהתאם לזאת ,על הגנים
יחול פיקוח פדגוגי ,בריאותי ובטיחותי.
 השנה כל ילדי הרשות בחינוך הרשמי ובמוכר שאינו
רשמי חייבים ברישום.

חוק חינוך חובה חינם לגילאי 4 - 3

המחלקה עובדת מול הגורמים הבאים

מחלקת חינוך הקדם יסודי בעלת ממשקים
רבים בעבודתה מול גורמים נוספים כגון:
מחלקת חינוך מיוחד ,מחלקת יסודי,
היסעים ,מנהל וארגון ,מחלקת נוער,
שפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי),
משרד החינוך והמתי"א (מרכז תמיכה
יישובי/אזורי).

בעלי תפקידים במסגרת הגנית
מי מבקר בגן?

טרום טרום
חובה

טרום חובה חובה


צוות בוקר :גננת  2סייעות
צוות יול"א :גננת/מובילת גן 2
סייעות
רכז/ת אזור









מפקחת משרד חינוך







יועצת חינוכית







פסיכולוג/ית







מובילות גן







צוות מתי"א
מורי תל"ן (ספורט ,ריתמוסיקה
והעשרה)













משרד החינוך
הכניסה לגן הילדים מהווה שינוי משמעותי בחיי הילד
והמשפחה.
זהו מפגש ראשון עם המסגרת החינוכית הממלכתית.
מסגרת הגן מזמנת לילדים מגוון התנסויות ופעילויות
בצעדיהם הראשונים
לקראת עצמאות.
שיתוף פעולה וחיזוק הקשר בין הצוות החינוכי ואתכם
ההורים ,גורם להתפתחותם של הילדים ,להגברת ביטחונם
העצמי והסתגלות מיטבית.

 קידום למידה משמעותית שתוביל להשגים
לימודיים ,למימוש עצמי ולמצוינות.

 קידום רווחה נפשית ואקלים חינוכי מייטבי.
 קידום אינטראקציה אישית ובין אישית מיטבית
בשגרת החיים של הגן.

 קידום סובלנות וכבוד לאדם ולתרבויות שונות.
 ניהול תקשורת ושותפות עם הורי הגן.

משימות גני ילדים

שירות פסיכולוגי חינוכי


הפסיכולוגים מבקרים בגן באופן קבוע.



הגננת מתייעצת עמם לגבי קשיים שעולים בגן.



הפסיכולוגים מסייעים לפי הצורך אם מדובר בנושאים כלליים כגון אקלים
הגן ובהתמודדות עם ילדים ספציפיים.



הפסיכולוגים מאתרים ילדים שזקוקים לחיזוק ,מערבים את ההורים
ובונים תכנית שתסייע לחזק את הילד.



הפסיכולוגים עושים תצפית על ילדים לפי הצורך כשיש אישור של
ההורים.



הם נפגשים עם הורים לצורך חשיבה משותפת וייעוץ לגבי קשיים.

תכנית יול"א -יום לימודים ארוך
מגוונים רמת השרון מפעילה את תכנית יול"א בגנים כמענה חינוכי חברתי
לילדי הגן.
התכנית פועלת בימים א'–ה' משעת סיום הגן ועד השעה  .16:30במהלך השנה
יול"א נותנת מענה בחופשות החגים וקייטנת קיץ בשעות הגן הקבועות.
צוות יול"א  -מובילות הצהרונים ,העובדות במסגרת יול"א ,הן גננות/
בעלות תואר אקדמי /תעודת מובילות צהרון מטעם מכללת בית ברל .צוות
הסייעות הינו צוות ותיק ובעל ניסיון רב.
מדי שנה משתתפות הגננות והסייעות בתכנית השתלמויות עשירה :עזרה
ראשונה ,בניית אקלים מיטבי בגן ,ויסות רגשי וחושי ,גישות חדשניות בחינוך
ועוד.
בנוסף לצוות הגנים ,שלשה רכזים חינוכיים נמצאים מדי יום בגנים ,נותנים
מענה לכל נושא בגן ומפקחים על פעילות איכותית ומיטיבה עבור הילדים.

 תזונה  -גני יול"א פועלים על פי נהלי "מהפכת הבריאות" של משרד הבריאות.
חברות הקייטרינג ,המספקות את המזון ,נבחרות בשיתוף ועד הורי הגנים
ומפוקחות על ידי תזונאית מגוונים .במהלך השנה מתקיימים אירועי טעימות
לילדים ולהורים על מנת לבחון מנות חדשות ולהתרשם מהמזון.
 תכנית חינוכית  -ביול"א פועלת תכנית רב שנתית "מס"ע  -מורשת ,ספרות,
ערכים" ,שנוצרה בשיתוף מכללת לוינסקי .התכנית כוללת מערכים חודשיים
בנושאים :ערכים חברתיים ,מורשת וספרות ילדים מומלצת לנושאי החודש.
בנוסף ,מופעלת תכנית "מס"ע מוסיקלי" בגנים.
 חוגים – בכל גן פועלים שני חוגים במהלך השבוע .החוגים נבחרים על ידי גננת
הגן וועד הורי הילדים.
 פרויקטים קהילתיים – הגנים הם חלק מקהילת רמת השרון .מדי שנה מתקיימים
פרויקטים קהילתיים בגנים בשיתוף הורים ,מרכזי מגוונים וגופים נוספים.
 עבודה משותפת עם ועד הורי הגנים  -תכנית יול"א פועלת בשיתוף פעולה עם
ועד הורי הגנים בשקיפות ובתאום בכל נושא.

 ועד הורי הגנים מאוגד כעמותה ויו"ר הוועד וחבריו נבחרים
בבחירות על ידי כלל ועדי הגנים.
 כיום משמש כיו"ר ועד הורי הגנים :עו"ד תומר אלמוג ו נבחרים
 6חברי ועד מנהל  +ו  2חברי ועדת ביקורת.
 חברי הוועד המנהל נמצאים בקשר עם כלל הורי הגנים
באמצעות מייל העמותה ,ווטצאפ ,דף פייסבוק וקבוצת פייסבוק
ומטפלים בכ 2,000-פניות מדי שנה בכל תחום לרבות מזון ,כח
אדם ,תכנים וכד'...
 השנה הקמנו קבוצות ווטצאפ המחולקות לרובעים בעיר אשר
מחברת בין ועדי הגנים בכל רובע לחבר ועד מנהל וכך מתקיים
דו שיח רציף בין ועדי הגנים לוועד המנהל בכל סוגיה
המתעוררת בהקשר לגני הילדים.
 העמותה נמצאת בקשר יומיומי עם אנשי תחום הגיל הרך
בעירייה וכן עם הגורמים הרלוונטיים בעירייה החל באגף
החינוך ועד לשכת ראש העיר על מנת לתת פתרון מהיר לכל
בעיה .כמו כן ,מתקיים קשר רציף עם תכנית יול"א המנוהלת
על ידי מגוונים ושיתוף פעולה בכל הקשור לקביעת תכנים ,כח
אדם ,חוגים וכמובן תחום המזון.
 ועד הורי הגנים מקיים במהלך השנה אירועים קהילתיים לילדי
הגנים ולהורים בשיתוף מגוונים .
מייל העמותהamutatyula@gmail.com :
דף הפייסבוק :ועד הורי הגנים
קבוצת הפייסבוק :הורי הגנים ברמת השרון
יו"ר ועד הורי הגנים עו"ד תומר אלמוג – 052-6982993

ועד הורי הגנים

