שנת הלימודים תשפ"ג

נרשמים
למעונות היום
ולגני הילדים
הרישום יחל ביום שני א' בשבט התשפ"ב 3.1.2022
ויסתיים ביום ראשון כ"א בשבט התשפ"ב 23.1.2022

הרישום לגני הילדים באתר האינטרנט בלבד
www.oranit.org.il

לתשומת ליבכם :ע״פ הנחיות משרד החינוך כל ילד חייב ברישום גם אם היה רשום השנה לגן מועצה.

מערכת החינוך באורנית הינה מרחב קהילתי בו שותפי החינוך
הם כלל המבוגרים המשמעותיים בחייהם של כל תלמיד ותלמידה.
חזון מערכת החינוך נקבע ע"י הצוותים החינוכיים ,הנהגות הורים ,מתנדבים,
עובדי המועצה והפיקוח .אנו שואפים לפעול לאורו.
חזון מערת החינוך באורנית-
מחלקת החינוך ,צוותי החינוך ,והקהילה של אורנית יפעלו מתוך תחושת שליחות ,מקצועיות
ושיתוף פעולה ליצירת מרחב חינוכי ,לימודי וקהילתי.
מערכת החינוך והקהילה יקיימו סביבה הדוגלת בשוויון הזדמנויות ,ערבות הדדית וקיימות,
לצד טיפוח מערכת מכילה ,מובילה ופורצת דרך המאפשרת לכל פרט מיצוי תהליכי מימוש עצמי וייחודיות.

מחלקת חינוך

מועצה מקומית אורנית
טלפון ˆ 03-9360707 :פקס03-9160022 :
"אורנית בסימן התחדשות"
ˆ www.oranit.org.il ˆ debiz@oranit.org.il
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הורים יקרים,
בימים אילו מתחיל הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"ג
צוות גני הילדים נערך בהתרגשות לקליטת ילדכם ביומו הראשון בגן .אנו נעשה את הכל כדי שקליטה זו תהיה רכה ומחבקת עבור ילדכם.
גם לי ,כהורה ,בדיוק כמוכם\ן חשוב לדעת שאני מפקיד את ילדי בידי צוות חינוכי תומך ,מסור ,מקצועי ואוהב.
חשוב לי לדעת ,שכל אחד ואחת מהתלמידים\ות מקבל\ת את תשומת הלב הנדרשת ,את המענה לו הוא\יא זקוק\ה ואת אותן מיומנויות ,ערכים וידע אשר
יהוו עבורו\ה תשתית איתנה בהווה ובעתיד.
אני גאה לשתף אתכם\ן בידיעה שיש לנו מערכת חינוך וצוותים חינוכיים הפועלים למען קידום ילדי אורנית.
זאת תוך דגש על קיום סביבה מעצימה ,מוגנת ואהבת המאפשרת לכל תלמיד ותלמידה לבוא לידי ביטוי ולממש את הפוטנציאל הטמון בהם\ן.
אני מאחל לנו ולילדינו וילדותינו שנה פורייה ומהנה
ניר ברטל
ראש מועצת אורנית
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הורים יקרים,
אנו מקבלים בברכה ובהתרגשות אתכם ואת ילדכם לגני הילדים באורנית.
צוותי החינוך בגני הילדים מחכים לכם בזרועות פתוחות ובאהבה.
אנו מאמינות כי תהליכים משמעותיים מתחילים בגן הילדים ,השלב בו ניבנים היסודות ומונחת התשתית להתפתחות.
אנו מאמינים חשיבות רבה בפיתוח סביבה חינוכית מגוונת מלווה בתכניות ייחודיות וחדשניות .ובאקלים חינוכי מיטבי ,עוטף ומכיל.
הורים יקרים ,כולנו שותפים לדרך ומאמינים שדיאלוג מתמיד מקדם את ילדינו ואת מערכת החינוך.
אנו עומדים לרשותכן בכל נושא ומאחלות לכולנו שנת לימודים מהנה ופוריה.

בברכה,
ישי נרקיטין
מנהל מחלקת חינוך
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איריס קופל
מנהלת מחלקת הגיל הרך

מעון נופר

רחוב השיזף  1טל072-2736272 :
מנהלת :תמר כהן
נייד050-9160259 :

במעונות שלנו

מעון תמר

רח' הארבל  28טל072-22736271 :
מנהלת :תמר כהן
נייד050-9160259 :

מעונות היום בישוב מנוהלים על ידי עמותת
חזון עמוס ,עמותה המתמחה בניהול מעונות
וגני ילדים.
אנו מאמינים כי :תקופת החיים שבין הגילאים
 3חוד' ועד  3שנים מאופיינת בשינויים
מהותיים בהתפתחות בתחומים שונים:
שפה ,כישורים חברתיים ,פעילות מוטורית,
רמת עצמאות ויכולת חשיבה.
קצב השינוי ועיתוייו שונים מילד לילד ,שונות
זו מחייבת אותנו לנקוט בגישה חינוכית
מותאמת התפתחות.
גישה זו מעמידה את הפעוט במרכז התהליך בו
שותפים הפעוטות ,ההורים והמחנכים.

מטרתנו לספק לכל פעוט הזדמנויות ותנאים
ללמידה המותאמים לרמת ההתפתחות הכוללת
בגיל הזה והמתאימים לו מבחינה התפתחותית
אישית.
התהליך החינוכי במסגרת המעון מבוסס
בגיל זה על יצירת קשר איכותי בין הפעוטות
הנמצאים במסגרתנו לבין המחנכות המטפלות
שהינן דמויות תומכות ,חמות המכירות בייחודו
של כל ילד ,מודעות לתהליכים ההתפתחותיים
העוברים עליו ורגישות לצרכיו ולצרכי הוריו.
תכנית הלימודים לפעוטות במעון מכוונת
לפתח באופן הוליסטי את תחומי ההתפתחות
השונים.
אנו מודעים לחשיבות הרבה בארגון הסביבה
החינוכית ,הטיפולית והלימודית .הדגש
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מקום שטוב לגדול בו

מושם על התיווך אותו תאמץ המחנכת כדי
לקלוט ולזהות רגעים בעלי פוטנציאל להרחבה
ולהעשרת מושגים ,למתן חופש והתעניינות
ללומדים.
כדי למצות את יכולות הילדים במסגרת
המעון אנו נשענים על גישות חינוכיות של
תיאורתיקנים בני זמננו (גדעון לוין ,מלכה האס,
דבורהלה גבעון ,פרופ' פנינה קליין) ופדגוגיים
מן העבר (פיאז'ה ,מונטסורי ופרבל ).עיקר
הלימוד הוא מתוך חוויה ,המחשה והתנסות.
התכנית החינוכית מתבצעת ע"פ סדר יום
רציף ,קבוע ואחיד לכל הקבוצות .בזמנים
שונים וע"פ מוקדי פעילויות מגוונים לסדר
יום בקבוצות השונות .המוקדים השונים נבחרו
בקפידה עבור התינוקות והפעוטות

ˆ המעונות פועלים במבנים מרווחים .בכל
מעון שלוש כיתות .לכל קבוצת גיל כיתה
וחדר נפרדים :תינוקות עד גיל  15חודשים,
פעוטות עד גיל שנתיים וחודשיים וילדים
מגיל שנתיים עד שלוש .בכיתות הושקעו
מחשבה רבה ומשאבים ליצירת סביבה
חינוכית מגוונת ועשירה ,המעודדת את
ההתפתחות של כל ילד וילד.
ˆ פעילויות משותפות להורים ולילדים.
ˆ פגישה אישית של צוות המטפלות עם
כל הורה ,למתן מידע על התפתחותו
והתקדמותו של כל ילד.

ˆ אוכל ביתי בשרי עשיר ומזין מבושל מדי יום
במטבח המעון הן בארוחת בוקר והן בארוחת
צהרים .המזון הינו מזון טרי ולא מעובד
המורכב מבשר/עוף וירקות טריים בלבד.
ˆ המעונות עומדים בתקנים סביבתיים,
חינוכיים ובטיחותיים של משרד התמ"ת.
ˆ המעונות מלווים ע"י מדריכה פדגוגית
מטעם "מרכז בייקר באוניברסיטת בר אילן
ומפוקחים ע"י :מפקחת מטעם חזון עמוס
ומפקחת של משרד התמ"ת.
ˆ השתלמויות חינוכיות :הצוותים החינוכיים
במעונות משתלמים בהשתלמויות שנתיות.
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ההשתלמות עוסקת בנושאים פסיכו
פדגוגיים בגיל הרך .הצוותים מקבלים
כלים ומיומנויות להעשרת עולמם הפנימי
של הפעוטות במסגרות השונות ולהתאמה
ייחודית לכל ילד וילד.

מעונות  -יום
נהלי הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג
זכאים להרשם

חיסונים

מקום רישום

תינוקות אשר ימלאו להם  3חודשים בתאריך
 1.9.2022ועד פעוטות אשר בתאריך זה ימלאו
להם  2שנים ושמונה חודשים.
פעוטות מתחת לגיל  6חודשים יתקבלו בצירוף
אישור רפואי לגבי בשלותם ומצב בריאותם.

מעון נופר ,מנהלת :תמר כהן
רחוב השיזף פינת רחוב השיטה
טלפון050-9160259 :
מעון תמר ,מנהלת :תמר כהן
רחוב הארבל 28
טלפון050-9160259 :

מועד הרישום למעון יפורסם בהמשך בהתאם
להנחיות משרד הרווחה.
הרישום בשעות פעילות המעון בתיאום מראש
עם מנהלות המעון.

קישור לרישום באתר ינתן לכם על ידי מנהלת
המעון במעמד הרישום.

מועדי רישום
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עוד לפני שילדכם מגיע למעון ,דאגו שיהיה
מוגן! ילד שיקבל את כל החיסונים לפי תוכנית
החיסונים המומלצת בישראל ,מוגן יותר מפני
מחלות ילדים .החיסונים בישראל אינם חיסוני
חובה אבל ההרשמה למעון הוא מועד מצוין
לבדיקה האם ילדכם קיבל את כל החסונים
המומלצים .גשו לטיפת חלב לבדיקת מצב
החיסונים והשלימו את החסר.
אל תשכחו להביא אתכם את פנקס החיסונים
לטיפת חלב.

מעונות  -יום
נהלי הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג

שכר לימוד ודמי רישום

שכר הלימוד הוא בהתאם להנחיות משרד
הכלכלה .דמי רישום לשנת הלימודים תשפ"ג
הם  ₪ 133לילד (גם אם הילד ממשיך).
דמי הרישום לא יוחזרו ,אלא אם הילד לא
יתקבל למעון בהתאם לסדר הקדימויות (ראה
סעיפים תהליך רישום וסדר קדימויות לקבלת
ילדים למעון).
קיימות שתי דרגות בסיסיות לשכר הלימוד:
שכר לימוד לתינוק ושכר לימוד לפעוט.

פעוט :כל מי שימלאו לו  15חודשים עד
( 1.9.2021שנולד לפני )31.5.2021
תינוק :כל מי שטרם מלאו לו  15חודשים עד
( 1.9.2022שנולד לאחר .)1.6.2021
הגדרה זו לגבי גיל הילד תקפה למשך כל שנת
הלימודים .לא יחול שינוי בתעריף מתינוק
לפעוט במהלך השנה גם אם מלאו לילד 15
חודשים במהלך השנה.
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ילד הנכנס למעון במהלך שנת הלימודים,
יחושב התעריף עבורו לפי גילו בתאריך
.1.9.2022
שכר הלימוד משולם תמיד עבור חודש ,ללא
קשר לתאריך שבו הילד מתחיל לבקר במעון או
יוצא ממנו.
תשלום שכר הלימוד יבוצע באמצעות הוראת
קבע ב 1-לכל חודש.

נהלי תשלום שכר לימוד
לזכאים להנחות

א .על כל ההורים לשלם למעון את מלוא
שכר הלימוד ,עד לקביעת דרגת ההנחה.
מי שנקבעה לו דרגת הנחה ,תיערך איתו
התחשבנות רטרואקטיבית מיום כניסת הילד
למעון( .על פי אישור של משרד העבודה
והרווחה נוהל הנחות יישלח אליכם לאחר
הרישום וקבלת ילדכם למעון.
ב .משרד העבודה והרווחה רשאי לשנות
במהלך שנת הלימודים את דרגת ההנחה,
הפסקת הגבייה תיעשה רק אם ההורים
קיבלו אישור הסכמה בכתב להוצאת הילד
מהמעון .על ההורים תחול חובת תשלום
מלא שכר הלימוד אם יוציאו את הילד
מהמעון ללא אישור והסכמה בכתב.

ביטול רישום לפני תחילת
הלימודים – תשפ"ג

א .הורים זכאים להודיע בכתב לחברה על
רצונם לבטל את רישום ילדם למעון לשנת
הלימודים תשפ"ג עד לתאריך .31.8.2022
במקרה זה דמי הרישום ע"ס  ₪133לא
יוחזרו.
ב .ביטול רישום שיתקבל לאחר ,31.8.2022
יחויבו ההורים בתשלום חודש ספטמבר.
ג .ביטול רישום במהלך השנה יתקבל בהתראה
של חודש מראש ויחויב בתשלום בעבור
חודש נוסף.
ד .הודעה על קבלת ילד למעון תשלח להורים.

סדר קדימויות לקבלת ילדים
למעון

ע"פ הנחיות משרד העבודה והרווחה המופיעות
באתר המשרד.
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גני ילדים

בגנים הממלכתיים והממלכתיים-דתיים,
לומדים ילדים בגילאי חובה ,טרום-חובה
וטרום-טרום-חובה.
הגנים פועלים עשרה חודשים בשנה מ1-
בספטמבר ועד  30ביוני ,למעט החופשות
המאושרות על ידי משרד החינוך.

שעות הפעילות:

בימים א‘-ה‘ ,14:00-7:30
ביום ו‘ 12:45-7:30
ארוחת בוקר משותפת
במימון ההורים.

צוות הגן:

גננת בפיקוח משרד החינוך
וסייעת בפיקוח הרשות המקומית.

מספר הילדים בגן:
עד  35ילדים בכל כתת גן.
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הרכב גילאי בגן:

ההרכב הגילאי בכל כיתת גן נקבע
בסוף תקופת הרישום ,על פי
מאפייני הרישום באותה שנה .בגני
הטרום חובה והטרום טרום חובה,
סייעת נוספת בגן מעל  30ילדים
על פי הנחיות משרד החינוך.

שיבוץ לגן:

השיבוץ ייקבע בהתאם למאפייני
הרישום :גיל ,אזור מגורים ומספר
הילדים באזור.

גילאי הרישום
בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס‘  ,)32התשע”ג2013-
שהתקבל בכנסת ביום א‘ באב תשע”ג .8.7.2013
יובהר כי הרישום לגן ילדים מוכר והביקור בו חל על כל
הילדים בגיל  3ואילך בגיל הרישום.
להלן התאריכים לזכאי הרישום:

גילאי  - 5התאריכים:

כ' בטבת התשע"ז 1.1.2017
י"ג בטבת התשע"ח 31.12.2017

גילאי  - 4התאריכים:

י"ד בטבת התשע"ח 1.1.2018
כ"ג בטבת התשע"ט 31.12.2018

גילאי  - 3התאריכים:

כ"ד בטבת התשע"ט 1.1.2019
ג' בטבת התשע"פ 31.12.2019

.1

.2
.3
.4
.5

.6

שימו לב!

ילדים בלתי גמולים בגני הילדים
ישנה חשיבות רגשית וחברתית לעובדת היות הילד גמול (שולט בצרכיו)
בכניתו לגן העירוני .לידיעתכם! אם הילד אינו גמול בכניסתו ,אנו מבקשים
לסיים את תהליך הגמילה עד תחילת שנת הלימודים.
אנו מתכוונים לקיים סדנא בנושא גמילה .פרטים יפורסמו בהמשך.
הגשת בקשה לסייעת רפואית לשנה"ל תשפ"ג יש להגיש מסמכים למנהלת מדור פרט
במחלקת החינוך מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מה .1.7.2022
בניית כיתות אקוסטיות הורים לילדים בעלי לקות שמיעה מתבקשים להעביר
מסמכים עד חודש מרץ .2022
מומלץ לבצע בדיקת ראיה ושמיעה לכל ילד טרם כניסתו לגן הילדים.
הורים לאחים תאומים  -אנו ממליצים על התייעצות מוקדמת עם פסיכולוג
הגן באשר לשיבוץ.
להתיעצות נא לפנות לשירות הפסיכולוגי בטלפון 03-9160120
הורים לילד עם עיכוב התפתחותי המתלבטים לגבי יכולתו של ילדם להשתלב
בגן הילדים הרגיל מוזמנים להתיעצות עם מנהלת השירות הפסיכולוגי הגב'
נירה ציפין בטלפון039160120 :
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תהליכי ביצוע הרישום
כל ילדי הגנים חייבים ברישום כל שנה מחדש.
הרישום לגני הילדים יהיה השנה באמצעות האינטרנט בלבד!

מועדי הרישום לשנת הלימוד תשפ"ג
מיום שני א' בשבט התשפ"ב 3.1.2022
ועד ליום ראשון כ"א בשבט התשפ"ב 23.1.2022

כל שעליכם לעשות הוא להיכנס לאתר ,בזמנכם החופשי (אפילו
בחצות )...ולהירשם .הרישום ייעשה דרך האתר הרשות בכתובת:
 www.oranit.org.ilומיועד לילדים הזכאים לרישום ,תושבי אורנית
הרשומים במרשם התושבים ושכתובתם מעודכנת.
יש לבחור באפשרות “רישום גני ילדים" ,ולמלא הנתונים המסומנים בכל
מסכי הרישום ,ולוודא כי בסיום מופיעה הכתובית:
“בקשתך לרישום נקלטה בהצלחה”.

בתאריך  1.7.2022יפתח האתר לקבלת תוצאות השיבוץ בגן הילדים.
כדי לקבל את השיבוץ עליכם יהיה להקליד מספר ת.ז .הורה ותלמיד.
תפריט הרישום  -יש לעדכן את כל הפרטים ,במיוחד את מספרי הטלפונים
הניידים ,על מנת שנוכל לאתרכם בעת הצורך.
בתום הליך הרישום  -המערכת תנפק אישור בדוא”ל על ביצוע ההרשמה.
לא יתקיים רישום במשרדי המועצה למעט תושבים חדשים או בשל שינוי כתובת.
בתאריכי הרישום תתקיים קבלת קהל במשרדי מחלקת החינוך
בימים א‘-ה‘ בשעות 8:00-13:00
בתקופת הקורונה קבלת הקהל בתיאום טלפוני בלבד בטל' 039360707
לתשומת לבכם :על אף שילדכם מבקר השנה בגן העירוני ,עליכם לדאוג לרישומו
מחדש .הרישום אינו מתבצע באופן אוטומטי.

ילדים שקיימת התלבטות באשר לעלייתם לא' ,יבצעו רישום כפול כדלקמן:
באתר האינטרנט יבצעו רישום לכיתה א'.
ובמשרדי מחלקת החינוך יבצעו רישום ידני לגני הילדים.
מקומם של הילדים יישמר בבית הספר ובגן הילדים עד לקבלת החלטה.
אישור בנוגע להישארות ינתן בכתב על ידי השירות הפסיכולוגי.
עם קבלת אישור זה ,ההורים מתבקשים לידע את מחלקת החינוך באשר להחלטתם
וזאת עד לתאריך 1.5.2022
כדי להבטיח עבור ילדם מקום באחד מן המסגרות

שימו לב! תהליך הרישום יושלם רק עם קבלת אישור המערכת.
• אין עדיפות ליום הרישום .השיבוץ לגני הילדים יבוצע רק בתום תקופת הרישום.
• הנרשמים באיחור ולא בתאריכי הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי.
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מסמכים הדרושים
לביצוע רישום לגני ילדים:
ˆ

ˆ

ˆ

ˆ
ˆ

ˆ

קריטריונים והליך השיבוץ

ייעוד הגנים ייקבע בהאם לנתוני הרישום בשיתוף משרד החינוך.
השיבוץ יתבצע עם סיום מועדי הרישום בהתאם למספר הנרשמים עפ”י הקריטריונים
הבאים:
 .1כתובת המגורים בפועל של הילד/ה .השיבוץ לגילאי  4-5הינו על פי
אזורי הרישום לבתי הספר.
 .2גיל הילד/ה  -השיבוץ ייעשה בהתאם לגיל הילד מהמבוגר ביותר עד
לצעיר ביותר.
 .3הרכב קבוצות הגיל  -איזון בין בנים לבנות ,איזון בין שנתוני הגיל.
 .4סיבות רפואיות חריגות של המעגל המשפחתי הקרוב (ילד/אחים/
הורים) ,בצירוך מסמכים רפואיים רשמיים ועדכניים.
 .5התחשבות במידת האפשר בשיבוץ אחים במתחם גנים אחד.

תעודות זהות של שני ההורים הכוללות את הספח ובו פרטי הילד
וכתובת עדכנית .לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת.
מי ששינה את מקום מגוריו לאורנית בתקופת הרישום חייב להמציא:
א .חוזה שכירות לדירה.
ב .חוזה רכישת דירה.
ג .טופס ביטול רישום מהרשות בה למד הילד בתשע”ח.
ד .תעודות זהות מעודכנות של  2בני הזוג.
רושם שהינו אפוטרופוס/מיופה כוח/משפחה אומנת מתבקש להביא
את תעודת הזהות שלו ,את תעודות הזהות של  2ההורים -מקור
בלבד וכן מכתב הרשאה חתום.
הורים עצמאים  -ההורה הרושם חייב לצרף תצהיר (נספח א‘
בחוברת).
הורות שווה  -הורים המתגוררים בשתי כתובות נפרדות ,נדרשים
לוודא כי כתובות שני ההורים מעודכנות במשרד הפנים על מנת
ששניהם יקבלו את ההודעות הנשלחות אליהם ממחלקת החינוך מעת
לעת .בנוסף ,יש לעדכן את הכתובות דרך אתר הרישום באינטרנט או
בהודעה מסודרת במייל למחלקת החינוך במועצה.
תושבים העוזבים את היישוב ימלאו בקשה לביטול רישום באתר
המועצה על מנת לאפשר את קבלת טופס ביטול רישום ממועצה
מקומית אורנית לרשות אליה אתם עוברים.

הנחיות להגשת ערעורים

הגשת ערעור ניתן לבצע באמצעות טופס הנמצא באתר המועצה
באמצעות מכתב.
ועדת הערר תדון בערעורים בהתאם לקריטריונים הבאים:
ˆ גיל הילד
ˆ קירבה גיאוגרפית לגן
ˆ סיבות רפואיות/פדגוגיות
ˆ בעיות סוציאליות
ˆ העתקת מקום מגורים
יש לצרף מסמכים המעידים על מהות הבקשה.
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הורים שילדיהם אלרגיים למזון כלשהו ,יידעו אותנו על כך כבר בשלב
ההרשמה ,כדי שנוכל להיערך בצורה מיטבית לקליטתם.
לילדים עם אלרגיות מסכנות חיים קיימת אפשרות להגיש בקשה לסייעת רפואית.
אנו מבקשים לעזור לכם ולהנחות אתכם בהגשת המסמכים הנדרשים דרך המחלקה
לטיפול בפרט במחלקת החינוך ,בהתאם ללוח זמנים המבוקש ע”י משרד החינוך.
אנו מבקשים לעדכן את מנהלת הגן על כל בעיה רפואית לפני פתיחת
שנת הלימודים ולהעביר לה אישור רפואי שבו אבחנה מפורטת ודרכי
טיפול מוצעות.

הסדרי תשלום לגני ילדים

על פי החלטת הממשלה מיום  8.1.12ילדי הגנים פטורים מתשלום
שכר לימוד.
במהלך חודש ספטמבר ישלח אליכם מסמך המפרט את התשלומים
הנילווים המאושרים לתשלום על ידי משרד החינוך.
לאחר שתחתמו על הטופס ותאשרו את הגבייה נאשר את תכנית
התל"ן וההעשרה בגן הילדים.
הגבייה תתבצע בשמונה תשלומים שווים באמצעות כרטיס האשראי.

ביטול רישום לגני הילדים באורנית
ביטול רישום ייעשה אך ורק בכתב לפקס ( 03-9160022נא לוודא
קבלת הפקס) או לדוא”לdebiz@oranit.org.il :
על גבי טופס בקשה לביטול הרישום באתר המועצה.

הזנה בגן

בגני הילדים ביישוב פועלת תכנית הזנה משותפת כחינוך לאורח חיים
בריא.
לארוחה המשותפת יתרונות רבים ,זהו מוקד למידה נוסף במסגרתו
מפתח הילד כישורי חיים ,כישורי שיח ,נימוסי שולחן ,אסתטיקה
באוכל ,ערכי שיתוף ,עצמאות ויכולת בחירה תוך חשיפה לטעמים
חדשים.
דפוסי אכילה נכונה בגיל הילדות מקדמים בריאות מיטבית ,גדילה
תקינה והתפתחות שכלית רציפה ומסייעים במניעת בעיות בריאות,
עודף משקל והפרעות אכילה.
התכנית מופעלת בכל הגנים במימון הורים.
התשלום בסך  90ש”ח יגבה על ידי המועצה..
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כתובת הגנים

גני חובה מ"מ

גן כלנית – רח' הסביון
גן חרצית – רח' האגוז
גן יסמין – רח' הכרמל
גן נרקיס – רח' החרמון
גן בושמת  -רח׳ הכרמל

גני טרום חובה מ"מ
גן נורית – רח' הסביון
גן צבעוני – רח' האגוז
גן חצב –רח' הרקפת
גן רותם – רח' הכרמל
גן סביון – רח' החרמון
גן דולב  -רח' הכרמל

גן חנ"מ

03-9369533
03-9099558
03-9369091
03-5279336
03-5298470
03-5460159

גן סחלב – רח' הכרמל
גן ורד  -רח' הכרמל
גן אלה  -רח' האגוז

03-6054165
03-5279450
03-9339243

גן לוטם – רח' הכרמל
גן שקד – רח' הארבל
גן תאנה  -רח׳ התאנה

03-9160013
03-7267825
03-6562134

גני חובה ממ"ד

גני טרום חובה ממ"ד
גן לילך – רח' הכרמל
גן רימון  -רח' הארבל
גן דקל  -רח' התאנה
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03-9369532
03-9099557
03-5279360
03-5298461
03-6427719

03-9369536
03-5299676
03-9773261

רישום לצהרונים
הצהרונים מיועדים לתת מענה בשעות הצהרים ,במסגרת
זו יקבלו הילדים ארוחת צהריים חמה ,יועסקו בפעילות
יצירתית חוויתית וחינוכית ויהנו משניים עד שלושה
חוגים בשבוע.
הצהרונים מופעלים ע״י מתנ"ס אורנית" ובפיקוח
מחלקת החינוך במועצה.

שעות פעילות

בימים א'-ה' בשעות . 14:00-17:00

	ˆהרישום לצהרונים יתקיים החל מיום
ה 3.4.2022-ויסתיים ב10.5.20222 -
	ˆהתשלום בהוראת קבע/המחאות/כרטיס
אשראי.
	ˆניתן לבטל את ההרשמה לצהרון עד לתאריך
.30.6.2022

	ˆמספר הילדים המינימלי לפתיחת צהרון בגן
הינו  20ילדים

בחינוך לגיל הרך ומקבל הדרכה פרטנית
והשתלמויות שוטפות מצוות המומחים לגיל
הרך.

גני צהריים

	ˆהתוכנית מתמקדת בפיתוח כישורי חיים
ומיומניות של הילדים ומחזקת את הדימוי
העצמי שלהם.
	ˆהתכנית מהווה מסגרת חינוכית בטוחה
ויציבה עבור הילדים ומסייעת בכך להורים
העובדים.

צוות חינוכי מקצועי

	ˆ צוות גני הצהריים הוא בעל ידע וניסיון
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פיתוח כישורי חיים ומיומנויות

	ˆמתן הזדמנויות לפתח כישורים בין אישיים
ולשפר מיומנויות כגון שליטה עצמית,
עצמאות והתמצאות בסביבה .מיומנויות
וכישורים אלו באים לידי ביטוי גם במעגלים
שמחוץ לכתלי הגן.

תכנים

התכנים לקוחים מעולם הילדים ,מרחיבים את
תחומי הידע שלהם ומותאמים למאפיינים
התפתחותיים של הגיל הרך

פעילויות העשרה

בתחומי דעת מגוונים ,בהדרכת כוח אדם
איכותי ומקצועי.

פעילות בחירה
קשר עם הרשות המקומית

התוכנית מתנהלת בשיתוף פעולה מקצועי
וניהולי עם המחלקה לחינוך של אורנית.

מותאמת לצרכים האישיים של הילדים ומהוות
הפוגה והרגעה בפינות שבגן ומשחקי שולחן.

חופשות
סדר יום קבוע

בנוי מיחידות זמן המאפשרות מגוון התנסויות
בשילוב ההפוגה הנדרשת.

פיתוח כישורי חיים

בחופשות החגים יפעלו גני הצהריים בכ12-
ימים מרוכזים לאורך השנה.
הפעילות תתקיים בין השעות .16.30-7.30
פרטים על על לוח החופשות יקבלו ההורים
בעת הרישום.

כגון הרגלי נקיון עצמאות בלבוש ובהנעלה,
התמצאות במרחב ,התחשבות בזולת ועוד.

ארוחת צהריים

חמה סביב שולחנות ערוכים בכלי הגשה
מרכזיים ,מהווה חווית סעודה משותפת,
במהלכה הילדים רוכשים הרגלי אכילה ,מנהלים
שיחה ועוד .בנוסף הילדים שותפים בהכנת
ארוחת ארבע קלה.
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מערכות תומכות

שפ"ח -
שירות פסיכולוגי חינוכי.

ועדות רב מיקצועיות
(שילוב) לילדי הגנים

מנהלת גב' נירה ציפין.
רח' הסביון ,טל050-2035306 .
nira@oranit.org.il

	ˆמטרת מערכת החינוך היא לשלב את רוב הילדים בעלי הצרכים
המיוחדים במסגרת הגן הרגיל.
	ˆזכאות הילד/ה בעל צרכים מיוחדים להיכלל בתוכנית השילוב בגן הרגיל
נקבעת על ידי ועדת רב מקצועי על פי מסמכים קבילים.
	ˆהועדה מקצה שעות מסל השילוב ,הניתן על ידי משרד החינוך ,עבור:
גננת שילוב (שי"ח) וטיפולים פרא-רפואיים.
	ˆהועדה בודקת את זכאות התלמיד/ה על פי הקריטריונים הבאים:
המלצת גננת ב"שאלון הפניה" שעליו חתומים ההורים ,המלצת
פסיכולוג ,המלצת אבחון של המכון להתפתחות הילד והמלצות אבחון
של מרפאה בעיסוק ודיבור.
	ˆזכאות הילד/ה לשעות סיוע ניתנת אך ורק כאשר הומצאו לוועדה על
ידי ההורים כל המסמכים המציינים ומאבחנים במפורש את הקשיים ש
הילד/ה ומהו הסיוע המומלץ בגן.

השירות הפסיכולוגי החינוכי מעמיד לרשות כל מסגרות החינוך ליווי
של פסיכולוג המומחה בהיבטים הקשורים לגיל התלמידים בנושאים
התפתחותיים ,קוגניטיביים ,רגשיים ,חברתיים והתנהגותיים.
השירות ניתן מתוך ראייה הכוללת את הילד ,המשפחה ,הגן
וסביבתו של הילד ,ומיועד לילדים ,להורים ולצוותי החינוך.
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מתי"א  -מרכז תמיכה
יישובי איזורי.

המחלקה לטיפול בפרט.
מנהלת :הגב' שימרית ישעיהו
טל03-9360707 .

מנהלת הגב' עפרה אייזנברג
רח' יוסי בנאי  73רה"ע03-9024089  

shimrit@oranit.org.il

Matia-ra@zahav.net.il

הורים שילדם הופנה למכון להתפתחות הילד ובעקבות כך מיועד
ולהגיע ל"ועדת איפיון וזכאות" (ועדת השמה) ,מוזמנים להתקשר
למחלקה להכוונה ושיבוץ מתאים .בקשות לקיום ועדת איפיון וזכאות
יתקבלו לא יאוחר מתאריך ה 30-במרץ .2021
אם חסרים מסמכים נבקשכם לעדכן את המחלקה עד מועד זה.

גוף מקצועי בפיקוח משרד החינוך האגף לחינוך מיוחד הנותן מענה
חינוכי טיפולי באמצעות תמיכה הכוללת :מורות שילוב ,שילוב ילדים
בעלי צרכים מיוחדים ,טיפולים ביצירה ובהבעה ,טיפולים פרא רפואיים,
תמיכה מסוג סייעת (בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל).
הזכאות לשירותים אלה ניתנת באמצעות ועדת שילוב בבתי הספר.
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כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/פרודים
לצרכי רישום /העברה/ביטול רישום בתי ספר
הורה עצמאי – כהגדרתו בחוק סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי ,התשנ"ב1992-
 .1אני הח"מ _____________ מספר זהות ____________ מצב משפחתי ________ עורך/ת כתב הצהרה והתחייבות זו בתמיכה לבקשתי לרישום /ביטול רישם/העברת קטין/קטינים.
כיתה

שם ביה"ס /גן נוכחי

שם התלמיד

ת.ז

נא להשלים את המצב המשפחתי של הורי הילד/ה :סטאטוס הורה :גרושה  /פרודה  /אלמנה  /רווקה/אחר_________ סטאטוס הורה :גרוש  /פרוד  /אלמן  /רווק  /אחר _________
.2






אני מצהיר/ה כי כתובת מגורי _________________________________ כתובת ההורה הנוסף הינה :באותה כתובת  /לא ידוע /בכתובת_____________________
(חובה לצרף ספחי תעודת זהות עדכניים של שני ההורים).
הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי (יש לסמן  Xבאחת מהאפשרויות הבאות∕ :הנני אפוטרופסו/ה החוקי/ת של הקטין ואחראי לחינוכו במשותף עם מר /גב___________________
מספר זהות ____________________ כתובת ________________________________ טלפון __________________ להלן"( :האחראי הנוסף").
מצהיר כי הרישום/ביטול/העברה נעשה/ית בהסכמת האחראי הנוסף ועל דעתו (חובה לצרף מכתב האחראי הנוסף או החלטה שיפוטית).
ניסיתי ללא הצלחה לאתר את האחראי הנוסף וליידעו בדבר הרישום  /ביטול הרישום /העברה (חובה לצרף תצהיר חתום ע"י עו"ד).
הנני האפוטרופס/ית החוקי/ת של הקטין ואחראי/ת בלעדי/ת על חינוכו (חובה לצרף החלטה שיפוטית).
אין הסכמה של האחראי הנוסף בדבר הרישום  /ביטול הרישום /העברה של הקטין על כן ,מצורפת החלטת בית משפט לאישור הרישום בחתימתי בלבד(.חובה לצרף החלטה שיפוטית).

 .3הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זו נכון .ידוע לי כי אם ימצא שהמידע שנמסר איננו אמת ,רשאית מועצה מקומית אורנית
(להלן" :המועצה") לבטל/לשנות את הרישום/ביטול רישום /העברה של הקטין.
 .4הנני מתחייב/ת להודיע למחלקה לרישום בתי ספר/גני ילדים על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה זה לאלתר .אם ימצא שהמידע לא עודכן תוך  14ימים מיום השינוי ,רשאית המועצה
לבטל/לשנות את הרישום /העברה של הקטין .יובהר כי הודעה כאמור תשלח גם להורה הנוסף.
 .5ע"פ חוזר מנכ"ל סב(7/א) – רישום כוזב מהווה עבירה פלילית ,כך גם אי מסירת פרטים מדויקים שלן הנרשם לרבות מקום מגוריו הקבוע.
תאריך _______________ :שם מלא _________________ :חתימה

____________ כתובת דואר אלקטרוני_________________________

תאריך _______________ :שם מלא _____________ :חתימה ____________ כתובת דואר אלקטרוני:
** **התצהיר חייב להיות תקף למועד הרישום** .
**את המסמך החתום ניתן לשלוח לפקס  03-9160022 :או במייל debiz@oranit.org.il
**המצהיר יישא באחריות בגין נזקים שייגרמו ,היה והמידע שנמסר הינו מידע כוזב.
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___________________________

מחלקת החינוך

טלפון  ,03-9360707פקס 03-9160022
כרטיס ביקור
סה"כ גני ילדים במועצה:
סה"כ מעונות יום :
גני ילדים בזרם הממלכתי
גני ילדים בזרם הממלכתי דתי
גני ילדים חינוך מיוחד
מנהל המחלקה:
ישי נרקיטין

mira@oranit.org.il

מנהלת מדור הגיל הרך
איריס קופל

IRIS@oranit.org.il

מזכירת המחלקה
דבי ציוני

Debiz@oranit.org.il
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מפקחת משרד החינוך בזרם הממלכתי
רחלי לרר
טלפון03-6896233 :
מפקחת משרד החינוך בזרם הממלכתי דתי
פנינה מור יוסף
טל03-6896598 :
מעונות:
ענבל מזרחי – מנהלת מעון נופר
טלפון072-2736272 :
שני אברהם  -מנהלת מעון תמר
טלפון072-2736271 :

דפוס האוזר 6467.1221

מחלקת החינוך

טלפון  ,03-9360707פקס 03-9160022

