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 בס"ד

 ' אלול תש"פי ראשון

30/8/20 

 תשפ"אשנה"ל  הוריםאגרת 

 -השמיים הם הגבול והדרך"

 "דרך ארץ
 ) ברק בן אליעזר( 

 
 הורים יקרים,

 
לילדים הנרגשים . שנת לימודים חדשהאנו בפתחה של 

ולילדים הממשיכים עמנו שזהו מפגשם הראשון עם הגן 
שנה נוספת נאחל השתלבות מהירה ושנת לימודים בריאה 

 ופורייה.
 

בארץ ובעולם אנו בגני בשל התפשטות נגיף הקורונה 
הילדים נערכים קצת אחרת על מנת לקיים שגרת חיים 
בטוחה ובריאה. צוותי הגן תודרכו על מנת לתת מענה 

 בשגרה זו.
ולה שלכם ההורים הינו הכרחי וחשוב והוא שיתוף פע

 תנאי להצלחה.
 

ככל שנקפיד על קיום הנחיות התו הסגול תמנע הדבקה 
 .המונית וסגירת גני הילדים

 
מצורף מתווה פתיחת שנת הלימודים, כפי שהוגדר ע"י 

 משרד החינוך. 
 

 ימי פתיחת השנה:
 

 1.9.20ב באלול "שלישי י שנת הלימודים תחל ביום 
 גני הילדים יפעלו במתכונת מלאה בכלל היישובים

 שישה ימים בשבוע. ,במועצה
 

יתחילו בשגרת למידה כבר ביום  4-5גני הילדים לגילאי 
ביומיים הראשונים יתקיימו הלימודים עד  .הראשון
 )ללא ארוחת צהריים(. 14:00השעה 

 פותחים שנה....
 

 החגיגה נגמרת/נעמי שמר

 םלפעמי

 תהחגיגה נגמר

 תכיבוי אורו

 תהחצוצרה אומר

 תשלום לכינורו

  -אשמורת תיכונה נושקת לשלישית

 .לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית

 

 בלקום מחר בבוקר עם שיר חדש בל

 בלשיר אותו בכח, לשיר אותו בכא

 תלשמוע חלילים ברוח החופשי

 .ולהתחיל מבראשית

 

 תמבראשי

 :את עולמך בבוקר תמיד לברוא

 תהאדמה, העשב וכל המאורו

 םואז מן העפר, בצלם אנשי

 .לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית

 

 ךגם אצל

 תהחגיגה נגמר

 תובחצו

 ךהביתה את הדר

 אקשה לך למצו

  -מתוך החשכה אנחנו מבקשים

 .לקום מחר בבוקר ולהתחיל מבראשית
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 מנים אותו תפרסם הגננת.ע"פ לוח ז ולפרק זמן קצוב בקבוצות קטנות ביומיים הראשוניםהילדים יגיעו – 3גילאי 
אנו מודעים לאתגר הטמון היערכות המשפחתית בימים הללו, אך מחויבים לקליטה הדרגתית הורים יקרים, 

 נחיות המשרד. ומדויקת לה
 עם הגננת והסייעת. יתמהילדים בפתחו של הגן לפעילות הכרות חוויית היפרדו אנא

 
כולל ארוחת צהריים  16:00 עד השעה ,יום מלאהגנים במסגרת כלל יפעלו  )יום חמישי בשבוע( השלישי מהיום

 .רובים ע"י מיכל פלד, רכזת מיל"תעדכון בתכנית הצהרונים )מיל"ת/חלופה( לגני טרום חובה יצא בימים הק .חמה
 

 הגן: ןניקיוהכנה ותחזוקת 
 

  בהתאם להנחיות משרד הבריאות, אשר תכלול שטיפת ידיים והפרדה  ההיגיינתתבצע הקפדה מלאה על
 מיטבית בשירותים.

 ובאופן יסודי תום היום. מספר פעמים במהלך היום ) שירותים, מטבח..( מרחבי הגן ינוקו 
 

 הצהרת בריאות:
 

  והצוות מפני הידבקות והתפשטות הצהרת בריאות היא תנאי הכרחי להבטיח את שלומם של התלמידים
 המחלה.

 חובה להגיע לגן עם הצהרת בריאות חתומה מדי יום. 

  הצהרה מקוונת באמצעות פורטל הורים או באופן ידני.ניתן למלא 

 לגן.להגיע  כםאם יש מניעה מילד ודווח אנא 

  שעות נוספות לאחר ירידת החום. 48ילד שפיתח חום נדרש להישאר בבית ל 
 

 עטיית מסיכה פה ואף:
 

 .ילדי הגן אינם נדרשים בעטיית מסיכה 

 .שים להגיע עטויי מסיכה רהורים/אחים בוגרים נד צוות הגן יעטה מסיכה בעת קבלת הילדים ושחרורם
 משרד הבריאות.הנחיות בכנדרש 

 .צוות הגן יעטה מסיכה בעת כניסת כל גורם חיצוני לגן 

  בפעילויות חינוכיות עם ילדי הגן.צוות הגן לא נדרש לעטות מסיכה 
 

 כללי כניסה לגן:
 

   16:00לאחר סריקת הגן ועד השעה  7:35הגנים יפתחו ע"י סייעת הגן החל מהשעה. 

          .הגעת הילד בזמן תסייע לו להשתלב בסדר היום המאורגן של הגן ותתרום להשתלבותו המיטבית במסגרת                                                                                        

  ודת הצוות בשתאפשרנה יציבות בעתיחה ישנה חשיבות להגעה בשעות הפ ינעלו שערי הגן, 8.15בשעה
   והילדים.

 מסיכה. יתיעטו וכחים בזמן הבאת ולקיחת הילדים מרחק בין הנ אנא הקפידו על שמירת 

 בריאותההצהרת  ולאישורפני הילד,  והמתינו לגננת או לסייעת לקבלת פתח הגןלעד  אנא לוו את הילדים 
 כניסת הילד לתוך הגן.לעד  )הכתובה או המקוונת(

  טחון.יבהתאם להנחיות הבשער הגן יהיה סגור 
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 עובדי הוראה וטיפול, גננות שילוב, מומחי תחום יגיעו לגן למתן מענה לתלמידים הזכאים. 
 

 ארוחות בוקר בגן:
 

 .תתאפשר הזנה משותפת בגנים שלא מביאים ארוחה מאוזנת מהבית 

 .ארוחת הבוקר תוכן ע"י צוות הגן ויש להגישה עם ירקות חתוכים במנה אישית לכל ילד 

 .אין להעביר מזון בין הילדים 

  הילדים.לא תתאפשר פעילות של הכנת מזון בשיתוף 

 הנושא את שם הילד במדבקה יש לשלוח עם הילד בקבוק מים אישי . 
 

 בעת הזו... מסיבות ואירועים
 

 .ימי הולדת במסגרת הגן ללא הורים 

 סגרת הגן ללא הורים.אך ורק במ -טקסים/ ימי שיא 

 הורים  4קפדה על מסיכה, מרחק, שטיפת ידיים. לא ניתן לפגוש יותר מ התתאפשר תוך  -מפגש גננת הורה
 יום. לשיחה אישית פנים מול פנים ב

 ימים הקרובים הגננות תשלחנה זימון מקוון להתחברות. ן.יתקיימו באופן מקוו -אסיפת הורים כללית 
 

 תכנית העבודה:
 

נחקור בהבנת השותפות כערך, מסגרות  במועצה אנו בגני הילדים .ות ואחדותפשותהשנה נבחר הנושא השנתי 
גני הילדים פועלים בהתאם  רתית וקהילתית.בכוחן לקדם אחדות חבהשותפות המזדמנות לפתחינו והאופן שבו יש 

. אופן ביטויה והתאמתה לכל גן מטרות ויעדים בהיבטים הקבוצתיים והאישיים סדורה, המבוססתלתכנית פדגוגית 
 , בדף הקשר השבועי.תיחשף בפניכם, מידי שבוע

 
 למידה היברידית:

 
אנו בוחנים את המענים המיטביים והנגישים ביותר לתרחיש שידרוש למידה מרחוק עבור הילדים הצעירים ובחירת 

 .ולתוצאות הסקר שהעברנו בקרבכם עשרה בהתאם להנחיות הקורונהמסגרות ה
 בתוכנות שירכשו עבורם.בשעות אחה"צ מקוונת וחוויה אנא השתדלו לאפשר את חשיפתם ללמידה 

ו נערכים להטמעת תכניות יחד עם מפקחות גני הילדים, מובילות האשכולות וגננות המועצה אנש ,לבשר ותאנו שמח
כה וליווי מקצועי כנולוגי בהדרט -גננות המועצה תוזמנה להשתלמות ייעודית בתחום הגן המדעי ייחודיות במועצה.

שתזמן יזמות, חקר ולמידה חדשנית. גנים נוספים ישתלבו בתכנית ייחודית במסגרתה תקודם של משרד החינוך, 
 בהיבטי סביבה, צומח, בע"ח ואקלים. תפיסת גן יער הכרות הסביבה היישובית

 
גנים רבים  .הגנים לקליטת הילדים עמל בחודשי הקיץ על הכנתבהנחיית ראש המועצה, איתמר רביבו,  מנהל החינוך

על ידי  ,המבנים והחצרות נבדקו לצרכיםבהתאם נרכש  .רהוט וציוד חדשניוצביעה התאמות בניה, ארגון חצר עברו
 בטיחות  וכל המפגעים והתיקונים הדרושים בוצעו. ימפקח

 
 , ת שנת בריאות ויצירהבברכ

 כרמית הרוש,                                                                                                                      ,אודליה גוטליב    

 ראש מנהל חינוך                                                                                                             מנהלת מדור גני ילדים
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 כיצד נערך באופן מיטבי?

מקוון עם צוות השרות הפסיכולוגי וראש מנהל חינוך יתקיים ביום ראשון, היוועצות מפגש 
 ישלח בפורומים הישוביים ובאמצעות הגננות.. קישור להתחברות 20:00בשעה  30/8/20

 

נפרדים מהמעון-3גילאי 

חווית הכרות ממוקדת בימים-מכירים מקרוב

10:00החל מהשעה ( זימון אישי לכל ילד)' ד-'ג

שנה שניה בגן  -4גילאי 

14:00עד השעה ' ד-'ימים ג

יום מלא' יום ה

בוגרי הגנים-5גילאי 

14:00עד השעה ' ד-'ימים ג

יום מלא' יום ה

סרטון גננת•

שיח הורים•

דוגמא  •
אישית

הסברה

חתומה ידנית•

מקוונת •
בפורטל  

משרד החינוך 
סיסמא  )

(מגננת הגן

הצהרת  
ריאות

שגרת נקיון •
בגן

ציוד אישי •
בקבוק מים 

בגדי  , אישי
החלפה

היגיינה


