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מידע כללי
גני הילדים במועצה מהווים מסגרת חינוכית לימודית לילדים בגילאי  3עד .6
מטרת המסגרת לקדם ולטפח את יכולותיהם הקוגניטיביות ,הרגשיות ,החברתיות
והמוטוריות של הילדים בגיל הרך ,וכן להקנות להם ערכים ,ידע ומטען תרבותי.
ברחבי המועצה ישנם גנים מזרם החינוך הממלכתי והממלכתי-דתי.
כך ,לכל תושב במועצה ישנה אפשרות לרשום את ילדו לזרם החינוכי התואם את השקפת
עולמו וכל יישוב משוייך באזור הרישום הן למסגרות חינוך ממלכתיות והן למסגרות חינוך
ממלכתיות  -דתיות.
במטרה לאפשר מתן מענה מיטבי להורים המעוניינים ברישום ילדיהם בגני המועצה ,הנכם
מתבקשים להקפיד על רישום ילדכם בזמן ,כפי שצוין .הרישום ,כאמור ,יתבצע באמצעות
אתר המועצה ,העומד לשירותכם  24שעות ביממה.

שעות פתיחת גני טרום טרום חובה בימים הראשונים:
ביום הראשון ללימודים10:00 - 7:35 :
ביום השני ללימודים11:00 - 7:35 :
החל מהיום השלישי יתנהלו הלימודים במסגרת של יום מלא.
(ייתכן שתידרשו להישאר עם ילדיכם בגן בימים הראשונים לפי הצורך).

סייעת נוספת:
תשובץ בגני טרום־טרום חובה בלבד בהן ישובצו למעלה מ־ 30תלמידים.

שעות הפעילות בגן:
ימים א'-ה' בין השעות  ,14:00 - 7:35יום ו' בין השעות .12:45 - 7:35
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דבר ראשת המועצה
אמהות יקרות ,אבות יקרים,
אנחנו גאות ושמחות להציג לכם את חוברת הרישום לגני הילדים של
המועצה לשנת תשפ״ג.
בשנה הבאה ישתלבו הילדות והילדים שלכם במערכת גני הילדים
במועצה ,זה ארוע מרגש לילדים  -אבל גם לכם ההורים.
הילד הקטן שלכם ,הילדה המתוקה שלכם ,שרק לפני רגע נולדו
הולכים לגן ,עם גננות חדשות ,סייעות וחברים חדשים ומסגרת שהם
עדיין לא מכירים .לצד ההתרגשות מהמעמד ,אני בטוחה שיש גם התלבטויות וחששות.
אתם מפקידים בידי מערכת החינוך שלנו את היקר לכם מכל .אני יכולה להבטיח לכם
שהצוות החינוכי שיקבל את ילדיכם יעטוף אותם באהבה ,הכלה ונתינה אין סופית ,ייתן להם
ולהן את הכלים וההזדמנויות להתפתח בדרכם שלהם.
החינוך נמצא בראש סדר העדיפויות של המועצה .חינוך משמעותי הוא הבסיס לעתיד שלנו
ושל ילדנו וההשקעה בו היום אלו הפירות של המחר.
מועצה אזורית גזר ניצבת בחזית העשייה החינוכית ,יש לנו את נשות ואנשי החינוך הטובים
ביותר שיש .שבאות ובאים כל בוקר בתחושת שליחות אדירה לעבודה מלאי נתינה ומסירות.
הן מובילות תהליכי חינוך חדשניים שמותאמים לשנת  - 2022חיים מלאים ,חיים מוכווני
עתיד וחיים קהילתיים.
מערכת החינוך שלנו בנויה בצורה מאפשרת ומכילה שמאפשרת לכל ילד וילדה להיות מה
שהוא רוצה וחולם על פי היכולות שלו ושלה ,הכישורים שלו ושלה והחלומות שלו ושלה.
זו המערכת שילדכם נכנס אליה השנה .הפקדתם בידינו את היקר לכם מכל  -אנחנו כאן
לתת להם כנפיים.
החוברת המצורפת מלאה בידע שיסייע להפיג את החששות וההתלבטויות שלכם .דעו כי
צוות מחלקת גני ילדים במועצה זמינות עבורכם לכל שאלה שעולה לכם ,אל תהססו.
מאחלת לקטנטנים כניסה בטוחה ונעימה למערכת החינוך הנפלאה שלנו ,ולכם ההורים
להמשיך ולהנות מההתפתחות המפעימה שלהם בכל עת.
שלכם,
רותם ידלין
ראשת המועצה
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דבר מנהלת אגף החינוך
הורים יקרים,
אנו שמחות ונרגשות לפתוח את תהליך הרישום לקראת שנת
הלימודים תשפ"ג ,ולקבל את ילדיכם לגני המועצה האזורית גזר.
שנות הגן הן שנים חשובות מאוד ובעלות משמעות אדירה בעיצוב
דמותם של הילדים ,יכולותיהם ,והישגיהם העתידיים .הן מתוות
לילדינו את תחילת הדרך במסע החינוכי שלהם במערכת החינוך.
התפיסה המובילה בחינוך לגיל הרך מבקשת לאפשר תנאים מרביים
להתפתחות רגשית ,חברתית ,קוגניטיבית ומוטורית של כל ילד .על-
מנת להשיג יעד זה מתקיימים תהליכי למידה והדרכה של צוותים חינוכיים לצד פיתוח
תכנים חינוכיים וערכיים אשר יעשירו את עולמם של הילדים.
התפיסה החינוכית הכוללת שמובילה את אגף החינוך במועצה ,נשענת על פיתוח והתפתחות
בארבעה עולמות עיקריים:
חיים מלאים ,חיים גמישים ,חיים קהילתיים וחיים מוכווני עתיד
על מנת לפתח עולמות אלו ,אנו עובדות בשלושה צירים של עקרונות פעולה המהווים את
הבסיס לעשיה החינוכית של אגף החינוך ,ומשמשים מצפן חינוכי עבור מוסדות החינוך
והקהילה כמסע החינוכי המשותף שלנו:
לתת מגוון מענים לכל תלמיד וקהילה.
לייצר רצף חינוכי לאורך היממה ובמהלך השנים.
לפעול בתוך ולמען יצירה משותפת של צוותי החינוך ,התלמידים והקהילה.
המעטפת של אגף החינוך ,הכוללת את מחלקת גני הילדים ,השירות הפסיכולוגי ,משכל,
מחלקת פרט וחינוך מיוחד ,מחלקת בתי ספר ,מחלקת חינוך חברתי-קהילתי ,מחלקת הנוער
ומחלקת מדע וחדשנות – מלווה ,תומכת ,מפתחת ומקדמת את הצוותים החינוכיים ואת גני
המועצה בכל ההיבטים .הצוותים החינוכיים נמצאים בתהליכי מחקר ,פיתוח וחשיבה אודות
תהליכי הלמידה והחיברות בגני הילדים ,ומקפידים לתת מענה לכל צרכיהם של הילדים
בהיבטים הרגשיים ,החברתיים והלימודיים.
הצוות המסור של מחלקת גני הילדים השקיע מאמצים רבים על מנת לאפשר לכם רישום
קל ,נגיש ,וזמין.
אנחנו עומדות לרשותכם ,ונשמח לסייע בכל פנייה.
שלי קרן
מנהלת אגף החינוך
וצוות הגנים של המועצה
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הנחיות לרישום
הורים יקרים,
לתשומת ליבכם ,עליכם לרשום את ילדיכם גם אם הם לומדים השנה בגן של המועצה.

מועד הרישום
הרישום יחל מיום שני ,ח' בשבט התשפ"ב ( )10.01.2022ויסתיים ביום שני ,כ"ט בשבט
התשפ"ב (.)31.01.2022

אופן הרישום
"רישום בקליק"
תושבי המועצה אזורית גזר
הרישום לגני הילדים יתבצע באמצעות אתר האינטרנט לתושבים שכתובתם
לחץ כאן להרשמה
			
מעודכנת ביישובי המועצה בלבד.
יש להצטייד בכרטיס אשראי (לתשלום סל תרבות ואגרת ביטוח ,סך של ₪ 70
לחודש)
בעת הרישום יציינו ההורים מהו הזרם החינוכי אליו הם מבקשים לרשום את
ילדיהם :ממלכתי או ממלכתי דתי.
יש להזין את הנתונים המסומנים ולעבור בכל מסכי הרישום ,ולוודא כי בסיום
מופיעה הכתובית "בקשתך לרישום נקלטה בהצלחה" ומספר אסמכתת רישום .יש
לשמור על אישור הרישום ומספר האסמכתא .מייל אישור ישלח לכתובת שהזנתם
במהלך הרישום.
שימו לב  -שלב הרישום הינו טכני ובו נקלטת בקשת רישום בלבד ,תהליך זה אינו
מבטיח שיבוץ בגן המבוקש.
אם בקשתכם לגן מסוים נובעת מסיבה מיוחדת ,יש לפרטה בכתב ולהעבירה
למחלקת גני ילדים לכתובת מיילdiana@gezer-region.muni.il :
לתשומת לבכם יש לבצע את הרישום במועד הרשמי .הורים שירשמו את ילדיהם,
לאחר יום שני כ"ט בשבט התשפ"ב  31.01.2022לא יובטח מקומם בגן המבוקש.
בעת הרישום יתאפשר רישום של ילדים ילידי  2018-2019לגנון בלבד,
וילידי  2017לגן חובה בלבד .השיבוץ הסופי יעשה בהתאם למספר הילדים
הנרשמים ביישוב.
תושבים הגרים בשכירות ,ולא העבירו כתובת בת.ז:
עליכם למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אליו:
חוזה שכירות תקף לשנה לפחות ,חתום על־ידי שני הצדדים

•
•
•
•
•
•
•
•
••
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••
•
שימו לב:
•מילוי הטופס באתר עבור מי שכתובתו ,אינה מעודכנת במועצה אזורית גזר אינו
רישום סופי.
•הורה שיעביר כתובת עדכנית עד  31.7.2022ילדו ישובץ בגן בהתאם לאיזור
הרישום ,ככל הניתן.
•הורה שיעביר כתובת עדכנית לאחר  31.7.2022ילדו ישובץ בגן על בסיס מקום פנוי
בתחומי המועצה ,אך לא בהכרח באיזור הרישום.
אישור ועד היישוב על כך שהינכם מתגוררים ביישוב.
אישור גריעה מהרשות המקומית של מקום המגורים הקודם
העתקי ת.ז .של שני ההורים (כולל ספח)

תושבים שנמצאים בתהליכים של בניית/קניית בית במועצה:
עליכם למלא את הטופס המצ"ב ולצרף אליו:

••
••
שימו לב:
•מילוי הטופס באתר עבור מי שכתובתו ,אינה מעודכנת במועצה אזורית גזר אינו
רישום סופי.
•הורה שיעביר כתובת עדכנית עד  31.7.2022ילדו ישובץ בגן בהתאם לאיזור
הרישום ,ככל הניתן.
•הורה שיעביר כתובת עדכנית לאחר  31.7.2022ילדו ישובץ בגן על בסיס מקום פנוי
בתחומי המועצה ,אך לא בהכרח באיזור הרישום.
היתר בניה/חוזה רכישה ובו מועד סיום הבניה/הכניסה לבית
אישור ועד היישוב
אישור גריעה מהרשות המקומית של מקום המגורים הקודם
העתקי ת.ז .של שני ההורים (כולל ספח)

הורים עצמאיים (גרושים/פרודים/יחידניים)
הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין במשותף עם ההורה הנוסף חייב לצרף כתב
לטופס לחצו כאן
הצהרה מההורה האחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו .
את הטופס החתום על־ידי עורך דין ,יש לשלוח למייל .diana@gezer-region.muni.il -

•

.2מענה טלפוני יינתן בימים א'-ה' בשעות  8:30-13:00בטלפון08-9274533 ,08-9274018 :
ניתן להשאיר הודעה במוקד המועצה  08-9274001 *5367ונציגי הרישום יחזרו ויסייעו.
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זכאות לרישום:
חייבי רישום על פי חוק חינוך חובה לשנת הלימודים תשפ"ג הם כל הילדים שנולדו בשנים
.2017-2019
גילאי  - 5שנתון 2017
מתאריך ג' בטבת התשע"ז  01.01.2017עד תאריך י"ג בטבת התשע"ח 31.12.2017
גילאי - 4שנתון 2018
מתאריך י"ד בטבת התשע"ח  01.01.2018עד תאריך כ"ג בטבת התשע"ט 31.12.2018
גילאי  - 3שנתון 2019
מתאריך כ"ד בטבת התשע"ט  01.01.2019עד תאריך ג' בטבת התש"ף 31.12.2019
לידיעתכם רישום כוזב מהווה עבירה פלילית .אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום
מגורים קבוע של התלמיד יביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי
הרשות נגד ההורים.

ביטול רישום

•

הורים המבקשים לבטל את הרישום מתבקשים למלא את הטופס המצ"ב
ביטול רישום לתלמידים שהוריהם חיים בנפרד (הורים עצמאיים) יש להביא אישור חתום
על־ידי ההורה האחר המאשר בכתב את הסכמתו לביטול הרישום .את המסמכים יש להעביר
למיילosnat@gezer-region.muni.il :

אישור להשארת ילדים בבית או בגנים פרטיים שאינם מוכרים
הורים המבקשים לאשר לילדיהם להמשיך בלימודים בגנים פרטיים ,שאינם מוכרים על־
ידי משרד החינוך או להמשיך לשהות בבית ,יגישו בקשה לאישור חריג לפטור מחוק לימוד
חובה לוועדת חריגים ברשות המפקחת .יש להפנות את הבקשה למחלקת גני הילדים -
 ,rachel.bn@gezer-region.muni.ilבצירוף הצהרת ההורים או חוות דעתה של הגננת באחת
או יותר מהנסיבות המיוחדות כמפורט להלן:

••
•

ילדים צעירים (ילידי ספטמבר עד דצמבר .)2019
ילדים שקצב התפתחותם איטי יחסית לבני גילם.
ילדים שעדיין לא נגמלו מחיתולים.
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חריגי גיל רך
ילידי שנתון  - 2020ילדים משנתון זה אינם יכולים להירשם ע"פ החלטת משרד החינוך.

שנה נוספת בגן החובה ודחיית העלייה לכיתה א'
ילדים צעירים בשנתון (ספט'-דצמ'  – )2016שישנה התלבטות בדבר עלייתם לכיתה א',
צריכים לבצע רישום לביה"ס ולסמן במקום המתאים ,שקיימת התלבטות בדבר הישארות
שנה נוספת בגן חובה .ההישארות בגן חובה מותנית בקבלת אישור פורמלי מפסיכולוג הגן.
הורים שקיבלו אישור הישארות ומתכוונים לממשו ,מחויבים לבטל את הרישום לבית הספר
וליצור קשר עם מחלקת גני הילדים במועצה ,על מנת לבצע הליך רישום לגן חובה עד
לתאריך  .07/06/2022הרישום מתבצע באגף החינוך.

ילדים עם צרכים מיוחדים
הורים לילדים הסובלים מבעיות בריאות חריגות המחייבות התארגנות מיוחדת והנגשה
פרטנית ,יודיעו על כך למחלקת הפרט במייל  osnat@gezer-region.muni.ilבעת ביצוע
הרישום ויצרפו מסמכים רפואיים רלוונטיים.

ועדות אפיון וזכאות לילידי 2019
ילידי שנתון  ,2019שזקוקים לשירותי החינוך המיוחד ,נדרשים להמציא מסמכים
קבילים בצירוף בקשת הורים ,ולמסור מסמכים אלו לשרות הפסיכולוגי החינוכי -
.sarith@Gezer-region.muni.il

מועצה אזורית גזר
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תהליך השיבוץ
תהליך השיבוץ
השיבוץ לגני הילדים ייקבע על פי שיקולים מערכתיים ,פדגוגיים ומקצועיים ,בתהליך
יילקחו בחשבון הקריטריונים הבאים:

••

שיבוץ על פי הזרם החינוכי שבחרו ההורים (ממלכתי/ממלכתי דתי)
גיל הילדים בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהבוגרים עד הצעירים

ברישום מאוחר לגני הילדים ישובצו התלמידים בגן בו נותרו מקומות פנויים ,ייתכן שהשיבוץ
לא יהיה ביישוב בו מתגוררת המשפחה.

תהליך הגשת ערר

•
••
••

לאחר קבלת השיבוץ לגן ,ניתן להגיש ערר על שיבוץ לגן ,בו ניתן לציין את סיבת
הערעור והגן המבוקש.
התאריכים להגשת ערעור יפורסמו בהודעת השיבוץ.
ערר שיוגש לאחר המועדים הנקובים באתר השיבוץ לגן ,לא ייתקבל ולא יידון.
ניתן לערער פעם אחת בלבד.
ניתן לצרף אסמכתאות לבקשת הערר כגון :חוות דעת רפואית/פסיכולוגית ,סיבות
אישיות או משפחתיות ,חוזה המעיד על מעבר דירה ,שינוי זרם חינוכי וכיו"ב.

התשובות לערר הינן סופיות.
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רשימת גני הילדים במועצה לשנת תשפ"ב:
יישוב

שם הגן
האור

ממלכתי

כרמים

ממלכתי

תירוש

ממלכתי

בית
עוזיאל

הורדים

ממלכתי דתי

גזר

קשת

ממלכתי

גני יוחנן

השחף

ממלכתי

סיגלית

ממלכתי

פשוש

ממלכתי

רימון

ממלכתי

ברוש

ממלכתי דתי

הדס

ממלכתי דתי

חרצית

ממלכתי

סביון

ממלכתי דתי

דובדבן

ממלכתי

קשת

ממלכתי

אורן

ממלכתי

בית
חשמונאי

חולדה

יד רמב”ם
יציץ
ישרש
כפר ביל”ו
כפר בן נון

יישוב

שם הגן

כפר
שמואל

אורן

ממלכתי

אצטרובל ממלכתי
סנונית

ממלכתי

כרמי יוסף פשוש

ממלכתי

שחף

ממלכתי

הפרחים

ממלכתי

לילך

ממלכתי

תמר

ממלכתי

החורש

ממלכתי

כלנית

ממלכתי

נורית

ממלכתי

פרג

ממלכתי

ורד

ממלכתי

אלון

ממלכתי דתי

דולב

ממלכתי דתי

שקד

ממלכתי

תאנה

ממלכתי דתי

פעמונית

ממלכתי

אביב

ממלכתי

צבעוני

ממלכתי

דרורים

ממלכתי

חמנית

ממלכתי

עומר

ממלכתי

מצליח
משמר
איילון

משמר דוד

נוף איילון

נען

מועצה אזורית גזר
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יישוב
נצר סרני

סתריה
עזריה
פדיה

12

יישוב

שם הגן
הדר

ממלכתי

רימון

ממלכתי

תאנה

ממלכתי

חצב

ממלכתי

שקמה

ממלכתי

הזית

ממלכתי

שקדיה

ממלכתי

גפן

ממלכתי

חרוב

ממלכתי
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פתחיה
רמות
מאיר
שעלבים
ק.ח.
שעלבים

שם הגן
זהבה

ממלכתי

שקד

ממלכתי

צבעוני

ממלכתי

שקד

ממלכתי

חצב

ממלכתי דתי

לילך

ממלכתי דתי

רקפת

ממלכתי דתי

ספיר

חרדי

יהלום

חרדי

צהרונים
המועצה האזורית גזר מציעה מערך צהרונים באמצעות חברת "בית לגדול בו" ,מסגרת
חינוכית חמה ותומכת ,במהלך השנה וימים ארוכים במהלך החופשות.
המסגרת מקנה לילדים ,תוכנית פדגוגית עשירה המשלבת חוגי העשרה המאושרים על־ידי
משרד החינוך .ארוחת צהרים חמה ,בריאה ומזינה ,המאושרת על־ידי משרד החינוך ומשרד
הבריאות ומפוקחת על־ידי תזונאית מזון.
התוכנית כוללת חוגי העשרה מגוונים כגון :שעת סיפור באנגלית ,תיאטרון בובות ,ריתמוזיקה,
קפוארה ועוד ,התכנים מותאמים לפי הגילאים ולפי דרישה.
תאריכי רישום  -בכפוף לתאריכי הרישום במועצה דרך אתר הרישום .לאחר תאריך הרישום
קבלה על בסיס מקום פנוי.
לפרטים נוספים והתרשמות ,אתם מוזמנים להיכנס לאתר הבית:
"צהרוני  -בית לגדול בו"www.bait.org.il :
טלפון :אור רכז צהרונים  | 052-4444431 -משרד 077-9520570 -
לוח החופשות יפורסם בהמשך.

משכל
מרכז טיפולי חינוכי בקהילה
מרכז טיפולי רב תחומי המספק תחת קורת גג אחת שירותי אבחון ,טיפול ,ייעוץ והעשרה
לילד ,למשפחתו ולצוות החינוכי .מרכזי משכל ממוקמים בכל אחת מקריות החינוך  -בית
חשמונאי ,שעלבים ,סתריה וניתנים לילדי גן ,ולתלמידי בתי הספר.
ימי פעילות :א'-ה' בין השעות .18:00 - 8:00
דרכי התקשרות ,gila@gezer-region.muni.il :טל ,08-9274009 .פקס08-9210504 .

מועצה אזורית גזר
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משכל טיפולים:
טיפול רגשי
מיועד לילדים מגיל לידה עד .18
ניתן להביא התחייבות מקופות חולים מכבי/כללית.
ריפוי בעיסוק
מיועד לילדים מגיל שנה עד .18
ניתן להביא התחייבות מקופות חולים מכבי/כללית.
קלינאית תקשורת
מיועד לילדים מגיל לידה עד .12
ניתן להביא התחייבות מקופות חולים מכבי/כללית.
פיזיותרפיה
מיועד לילדים מגיל לידה עד .18
ניתן להביא התחייבות מקופות חולים מכבי/כללית.
קבוצות הכנה לכיתה א'
מיועד לילדי גן המיועדים לעלות לכיתה א'.
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חומר למחשבה!
זמן הקסם של סיפור לפני שינה
הורים יקרים,
אחד החלקים החשובים ביותר ביממה ,הינו הרגע בו השמש שוקעת ,סידורי הערב
מסתיימים ,ואתם לוקחים לעצמכם זמן להשקיע מספר רגעים קסומים עם הילדים שאינם
סובבים סביב מטלות ומשימות היום.
רגעים אלו שלפני שינה ,אלו רגעים שיכולים להיות משמעותיים מאוד עבורכם ועבור
ילדיכם.
ההמלצה החמה שלנו ,נצלו את זמן הקסם הזה ,הקריאו לילדיכם ספרים וקראו איתם .הערך
המוסף של קריאה משותפת ,והקראה של ספרים הוא בלתי יסולא בפז ממבחינות רבות:

••
••
•

העמקת הקשר שלכם עם הילדים
פיתוח והעשרה של היכולת השפתית של הילדים
ההזדמנות לדבר על חוויות רגשיות ולעבד אותן בצוותא
ההזדמנות להנחיל ערכים משפחתיים ,חינוכיים
העברת מסר של הנאה וחוויה משמעותית ללא מסכים

איך הילד שלכם נרדם הלילה? כדאי שזה יהיה עם סיפור
ד"ר איתי גל מדווח על מחקר אמריקני חדש שמגלה הבדלים משמעותיים בהתפתחות
המוחית אצל ילדים שהוריהם הקריאו להם סיפור לפני השינה ,לבין ילדים אחרים .פסיכולוג
ילדים" :אותן עשר דקות של אינטראקציה בין ההורה לילד יכולות להיות משמעותיות ביותר
בהתפתחות הילד"
קריאה לילד בגיל הרך מומלצת על־ידי הורים ,לקידום ההתפתחות המוחית .מחקרים
פסיכולוגיים רבים בעבר כבר הראו שהקראת הסיפור משפרת את התפתחות השפה
והזיהוי המילולי.
עשר דקות משמעותיות
"מחקרים רבים כבר הראו איזו חשיבות גדולה יש לקריאת ספר לפני השינה" ,מסביר
פסיכולוג הילדים ד"ר שי חן גל" ,הקריאה מעשירה לילד את עולם הדמיון ,מפתחת את
אוצר המילים ,השפה והמיומנויות החברתיות שלו .אבל לא פחות חשוב  -עצם הקריאה עם
הילד מחזקת מאוד את האינטראקציה והקשר עם ההורה ,וזהו גורם מכריע ליכולתו של
הילד להתמודד עם קשיים בהמשך".
"חשוב להקדיש את הזמן להתנתק לכמה דקות מהחיים והמשימות מסביב ולהתפנות
לקרוא לילד ספר לפני השינה" ממליץ ד"ר חן גל" ,אין תחליף לקריאה אישית
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ולאינטראקציה בין ההורה לילד שכוללת מגע פיזי ,שיחה והסבר .בעידן המודרני ,ההורים
מתקשים למצוא פנאי מספיק עם הילד ,אבל אותן עשר דקות יכולות להיות משמעותיות
ביותר להתפתחות הילד".
מתוךhttps://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4688657,00.html :

אנו מאחלים לכם רגעים קסומים.

גמילה
גמילה מחיתולים היא אחת מאבני הדרך ההתפתחותיות הראשונות והמשמעותיות ביותר
בתהליך החיברות (סוציאליזציה) של הפעוט .זהו תהליך משמעותי שבו הפעוט לומד
לפעול על פי החוקים הנהוגים בחברה בה הוא גדל .במהלך הגמילה הילד מתנסה בחוויה
גופנית חדשה ,וסופו של התהליך הוא הישג התפתחותי משמעותי.
הורים רבים נוהגים לחשוב שיש להתחיל את תהליך הגמילה כשהפעוט מראה סימנים
של מוטיבציה לעשות את צרכיו בשירותים .הדוגלים בשיטה זו נוטים להמתין להופעתם
של סימנים כגון :בקשה מפורשת של הפעוט ללכת שירותים ,הבעת אי נוחות מטיטול
מלא ,יכולת טובה של עמידה בתסכולים וכד' .מחקרים וניסיון קליני מראים שהפעוט יכול
להיגמל עוד לפני הופעת הסימנים הללו ,ואף יותר מכך ,המתנה ארוכה להתחלת התהליך,
עלולה לעכב הזדמנויות ייחודיות לביסוס תחושת יכולת ומסוגלות של הפעוט ,לשיפור של
יכולת השליטה העצמית ,הפחתת התלות באחר ופיתוח עצמאות .בנוסף ,תהליך הגמילה
מזמן לפעוט מפגש עם ההורה באופן שמאפשר לו ללמוד שהוא יכול לסמוך על הוריו
ולראותם כמי שמסייעים לו מול קשיים וכמי שנמצאים שם לצדו ,ומאמינים ביכולתו
להתגבר ולהתפתח.
על מנת לסייע לכם ההורים לקדם את תהליך הגמילה של ילדיכם בנחישות ומתוך עמדה
חמה ,תומכת ומעודדת ,צוות הגיל הרך בשירות פסיכולוגי מזמין אתכם למפגש הורים
בנושא גמילה שבו תקבלו כלים פרקטיים לגמילה מטיטולים .המפגש יתקיים לקראת הקיץ,
הודעה תתפרסם בהמשך.

חיסונים
עוד לפני שילדכם מגיע לגן  ,דאגו שיהיה מוגן!
החיסונים בישראל אינם חיסוני חובה אבל ההרשמה לגן הוא מועד מצוין לבדיקה האם
ילדכם קיבל את כל החיסונים המומלצים.
מומלץ לגשת לטיפת חלב לבדיקת מצב החיסונים.
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טכנולוגיה בריאה

הורים יקרים,
צפייה ממושכת במסכים טלוויזיה ,סמארטפון ,מחשב ,טאבלט משפיעה באופן שלילי על
התפתחות קוגניטיבית ,חברתית ורגשית בילדים.
מחקרים מראים כי צפיה ממושכת בטלוויזיה בפעוטות קשורה לעיכוב בהתפתחות השפה.
זמן מסך ארוך נמצא קשור לבעיות שינה ,ירידה באינטראקציות החברתיות וביצירתיות,
ירידה בפעילות הגופנית ,בעיות במוטוריקה ובכוח פיזי ,השמנה ,בעיות בקשב וריכוז,
התמכרות למשחקים ובעיות ראיה .ככל שילד צופה יותר בטלוויזיה בגיל שנתיים וחצי כך
המוכנות לכיתה א' שלו היא נמוכה יותר מבחינת אוצר מילים ,יכולת חשבונית והתארגנות
בכיתה .לילדים שנמצאים הרבה מול מסך  IQיותר נמוך והישגים אקדמאיים יותר נמוכים.
הצפייה הממושכת בטלוויזיה גורמת לשינויים פיזיים לרעה במוח באזורים של חשיבה
תכנונית ותפקודים גבוהים .מאחר והמיומנויות הסימבוליות ,הזיכרון והקשב לא בשלים
בפעוטות הם לא יכולים ללמוד מצפיה בטלוויזיה/מחשב.
לעומת זאת רשתות עצביות במוחם של ילדים מתפתחות יותר טוב כתוצאה מחשיפה
להקראת סיפור מספר לעומת חשיפה לסרט על מסך .מומלץ להרבות במשחק עם הילדים
כי זו דרך הלימוד האידיאלית.
חשיפת ילדים לאינטרנט במחשב או בסמארטפון יכולה לחשוף אותם לתכנים לא ראויים
ואלימים.
לפי ארגון רופאי הילדים מתחת גיל שנתיים עדיף אפס זמן מסך ,בין גיל שנתיים לחמש
עדיף כמה שפחות זמן מסך ובכל מקרה לא יותר משעה ביום.
מועצה אזורית גזר מקדמת סביבה טכנולוגית מוגנת שכוללת מיעוט חשיפה למסכים
ודחיית גיל השימוש בסמארטפונים.
מבוסס על מספר כתבי עת מדעייםPediatrics BMC, Public Health, PLoS One, Cereb.Cortex, :
…Journal of Paediatrics and Child, Brain connectivity, And more

מועצה אזורית גזר
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בברכת הצלחה וכניסה נעימה
למערך החינוך של המועצה האזורית גזר!
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רישום לגני הילדים שנת הלימודים תשפ"ג 2022-2023

קהילהבגזר
חינוך
פרט

קהילות

מגוון
מענים

רצף
חינוכי

יצירה
משותפת

הקשר שלך לחינוך לגיל הרך
מזכירת אגף החינוך

08-9274045

edna@gezer-region.muni.il

מזכירת מחלקת גני ילדים

08-9274018

daliar@gezer-region.muni.il

מזכירת מחלקת גני ילדים

08-9274533

diana@gezer-region.muni.il

מזכירת מחלקת הפרט וחנ"מ

08-9274560

osnat@gezer-region.muni.il

מזכירות השירות פסיכולוגי חינוכי

08-9274061

sarith@gezer-region.muni.il

מזכירת האגף לשרותים חברתיים

08-9274067

suzi@gezer-region.muni.il

מזכירת משכל

08-9274009

gila@gezer-region.muni.il

מועצה אזורית גזר
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