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הורים יקרים,
אנו מתכבדים להגיש לכם חוברת זו בה מרוכז המידע הדרוש לכם ההורים לצורך סדרי רישום
למעונת היום.
מערכת החינוך בעומר חותרת למצוינות ערכית ,חברתית ולימודית.
אגף החינוך במועצה בשיתוף גורמים מקצועיים שוחרי חינוך ,שקדו על תכנית חינוכית הפועלת
בשלושה צירים מרכזיים:
~ צוותי החינוך ~ למידה והישגים ~ אקלים ערכים וקהילה
אנו מאמינים בתכנית שנרקמה ,תכנית שתקדם את מערכת החינוך בעומר ותביא אותה
להישגים משמעותיים ,תשים דגש על פדגוגיה חדשנית ,תפתח יוזמות חדשות ,תטפח קשרים
עם ההורים והקהילה ותקדם מענים דיפרנציאליים לצרכים הייחודיים של הילדים.
המחלקה לחינוך משקיעה משאבים רבים בטיפוח מוסדות החינוך על ידי השקעה בשיפור תנאי
הלימוד הפיזיים ובשיפור התכנים הפדגוגיים וכמו כן שמה דגש על ההתפתחות האישית של כל
ילד ,מעקב אחר התפתחותו בהיבטים השונים :רגשי ,קוגניטיבי ,חברתי ומוטורי והתמודדות
עם מגוון מטלות קבוצתיות ,אישיות ופדגוגיות המאפשרות לילדים להתפתח בסביבה תומכת.
אנו מודים לצוותי החינוך על עבודתם המסורה והמקצועית במעונות היום.
המחלקה לחינוך תשמח לעמוד לרשותכם בכל פנייה או בקשה.

בברכה,
ליאת גוטמן
מנהלת מחלקת הגנים

גרגורי פוזניאסנקי
מנהל אגף החינוך

.
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רישום לשנת הלימודים תשפ"א
מועדי הרישום למעונות היום:
הרישום יערך באמצעות האינטרנט בלבד בין התאריכים  29/03/2020יום א',
(החל מהשעה  07:00בבוקר) ויסתיים בתאריך  30/04/2020בחצות.
הרישום ייערך באתר הרשמי של עומר www.omer.muni.il
לכל שאלה ניתן לפנות לאגף החינוך במועצה בטלפון מס'.08-6291166 :

לתשומת ליבכם על אף שילדיכם לומד השנה במעונות היום בישוב ,עליכם
האחריות לדאוג ולוודא רישום לשנת תשפ"א
שנתונים:
 תינוקייה 1 :בינואר  2019עד  31בדצמבר 2019
 פעוטון 1 :בינואר  2018עד  31בדצמבר 2018
פתיחת המעון מותנית במספר הנרשמים:
לפחות  20תינוקות לשם פתיחת התינוקייה.
לפחות  25ילדים לשם פתיחת פעוטון.
רישום לתושבים חדשים
תושבים חדשים אשר מתעדים לעבור לישוב עומר לקראת שנת הלימודים תשפ"א וכתובתם
בתעודת הזהות איננה בעומר במועד הרישום – יבצעו את הרישום באגף החינוך והתרבות בבניין
המועצה החל מתאריך  29/03/2020ועד תאריך  30/04/2020בין השעות .8:30-15:00
מסמכים שיש להציג בעת הרישום:
 צילום תעודת הזהות של שני ההורים כולל הספח בו רשום הילד עם כתובת עדכנית
בעומר.
 במידה וטרם שונתה הכתובת לעומר יש להביא העתק מאושר על ידי עורך דין של חוזה
שכירות או קנייה של הבית.
 אישור ממחלקת הגבייה על תשלום מיסי ארנונה.
 מגורים אצל ההורים ,מחייבת צילום תעודת זהות של בעלי הבית ומכתב הצהרה מבעלי
הבית המצהיר על מגורי המשפחה בביתם.

4

אגף החינוך ,התרבות והספורט
תוכנית שיבוץ תינוקיות ופעוטונים לשנת תשפ"א

שנתון

מתחם

כתובת

שם התינוקייה /
פעוטון
תינוקיית דובדבן

2019

אטד

רח' אלון 7

תינוקיית אקליפטוס

2019

אקליפטוס

רח' אקליפטוס 100

פעוטון אלון

2018

אטד

רח' אלון 7

פעוטון דקל

2018

דקל

רח' דקל
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הערות

בהתאם
לקריטריונים
העומדים בבסיס
השיבוץ
המפורטים מטה
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העקרונות המנחים את אגף החינוך בעת השיבוץ:


רישום על פי שנתון בלבד.

 שאיפה להרכב קבוצה מאוזנת בין בנים ובנות.



אחים באותו מתחם.
אזור מגורים על פי כתובת בתעודת הזהות ומגורים בפועל בעומר

לתשומת לבכם,
בקשת הרישום לגן תילקח בחשבון אך המועצה אינה מתחייבת לשבץ לפי
הבקשה.
לידיעתכם:




יתכן ויחולו שינויים בפתיחת וסגירת הגנים .הנ"ל כפוף למספר הילדים הנרשמים בגנים.
פתיחת כיתה נוספת (תינוקייה  /פעוטון) תהה תלויה במס' הנרשמים.
הודעה לגבי שיבוץ ילדכם תשלח לביתכם במהלך חודש יולי .2020

 המועצה שומרת לעצמה את הזכות להעביר את הפעלת התינוקיות
והפעוטונים בשנת תשפ"א לגורם חיצוני כולל האפשרות להפעלת הגנים
במתחם גנים אחר מהמצוין בעמוד .5
לידיעתכם ,רישום כוזב מהווה עברה פלילית .אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום
מגורים קבוע של התלמיד ,יביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים על פי דין על ידי הרשות
כנגד ההורים.
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שעות הכניסה למעונות היום:



שער הגן יהיה סגור אך לא נעול בין השעות  – 7:30-8:30יהיה ניתן להיכנס דרכו בעת
הקשת קוד השער (יימסר להורים בפתיחת השנה).
בשעה  8:30צוות הגן ינעל את השער ותחנת הכניסה הבאה לילדיי הגן תהיה בשעה .8:45
(כלומר :בין  8:30עד  8:45לא תתאפשר כניסה לגן) .הנ"ל בכפוף לנהלי הבטיחות במשרד
החינוך והרשות.

לתשומת ליבכם!
גן הילדים הוא מסגרת לימודית המאורגנת בסדר יום מתוכנן
העונה על צורכי כלל הילדים.
כניסת מאוחרת לגן או יציאה מוקדמת מהגן משבשת את העשייה החינוכית ואת
ההתנהלות השגרתית ועלולה לפגום בביטחונם של הילדים ובתשומת הלב שהם
זקוקים לקבל לאורך היום.
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מידע על פעילות התינוקיות והפעוטונים:
מעונות היום בישוב הינם בניהול ופיקוח מחלקת הגנים במועצה.
אגף החינוך דוגל בטיפול מסור ואוהב ,אמון בילדים ובמתן מענה מקצועי המותאם לשלב
ההתפתחותי של הפעוט.
תכנית הלימודים הינה עשירה ,מגוונת ,וחווייתית.
הגן לגיל הרך יפעל מיום  01.9.2020ועד ליום  09/08/2021כולל.
לוח החופשות יחולק בתחילת השנה להורים ויהיה תלוי על לוח המודעות שבגן.
ימי ושעות הפעילות של המעונות הינם:
בימים א-ה 7:30-16:30 :
בימי ו'7:30-12:30 :
תשלום:
 התשלום עבור התינוקייה₪ 2,850 :
 התשלום עבור הפעוטון₪ 2,750 :
 דמי השירות ישולמו באמצעות הרשאה לחיוב חשבון ההורים ,באמצעות כרטיס
האשראי ,לטובת המועצה.
 המועצה תגבה את דמי השירות משך  12חודשים.
 במעמד הרישום האינטרנטי תשולם מקדמה לחודש ספטמבר  2020בסכום של .₪ 1,000
 סכום זה יקוזז מהתשלום הראשון ולא יוחזר במידה ויבוטל הרישום בכפוף למועדים
שלהלן :
ביטול רישום עד ליום  ,31.05.2020תוחזר המקדמה במלואה .
ביטול רישום לאחר  1.06.2020ולא יאוחר מיום  ,30.06.2020לא תוחזר המקדמה .
ביטול רישום לאחר  ,1.7.2020ישולמו דמי שירות מלאים וזאת עד למילוי המקום ע"י ילד
אחר ,כמובהר להלן בהסכם זה.
הזנה:
ההזנה תכלול שלוש ארוחת :בוקר ,צהרים ומנחה  .המזון יסופק לגן לגיל הרך על ידי ספק חיצוני
מורשה שיבחר על ידי המועצה .הספק יהיה בעל כל הרישיונות המחויבים על פי דין .התפריט הינו
מגוון ועשיר.
יחס מבוגר ילד:
אגף החינוך במועצה שם דגש על מספר אנשי הצוות במעונות ביחס למספר הילדים:
יחס מבוגר ילד בתינוקייה הינו :מבוגר  1לכל  5ילדים.
יחס מבוגר ילד בפעוטון הינו :מבוגר  1לכל  6ילדים.
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הנחיות לרישום באתר עבור מעונות היום:













בחר את מקום הפעילות עבור פעוטון או תינוקייה לחץ על כפתור חפש.
מתוך רשימת החוגים (הגנים) לבחירה בחר את הפעוטון או התינוקייה המבוקשים ולחץ
על הקישור משמאל "לרישום".
בשלב ההזדהות ,יש להקליד את תעודת הזהות של המשתתף (התלמיד) ואת תעודת
הזהות של המשלם ברשות.
לאחר שלב ההזדהות יוצג החוג שבחרתם .
יש ללחוץ מטה על כפתור "הוסף לסל" ולאחר מכן על כפתור רישום נוסף.
כעת בחר מיקום פעילות :פעוטון או תינוקייה בהתאם.
בחר בחוג מקדמה ולחץ על הקישור משמאל "לרישום".
לחץ על כפתור "לרישום".
לחץ על כפתור הוסף לסל.
לאחר שיופיעו שני החוגים בסל (הגן והמקדמה) יש ללחוץ על כפתור המשך לתשלום
ולמלא את הנתונים הנדרשים.
בחוג מסוג מקדמה יש לבחור באופן התשלום "עסקה רגילה" ובחוג פעוטון  /תינוקייה
יש לבחור באופן התשלום "ה.קבע חודשית" .
כעת יש ללחוץ על המשך לתשלום.
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ימים ראשונים במעונות היום
ימי הסתגלות ראשונים בתינוקייה:





ביום הראשון של שנת הלימודים התינוקייה תפעל בין השעות  7:30עד 9:00
ביום השני של שנת הלימודים התינוקייה תפעל בין השעות  7:30עד 10:00
ביום השלישי של שנת הלימודים התינוקייה תפעל בין השעות  7:30עד 12:00
החל מהיום הרביעי התינוקייה תפעל בשעות הרגילות  7:30עד .16:30

ימי הסתגלות ראשונים בפעוטון:




ביום הראשון של שנת הלימודים הפעוטון יפעל בין השעות  7:30עד 10:00
ביום השני של שנת הלימודים הפעוטון יפעל בין השעות  7:30עד 11:00
החל מהיום השלישי הפעוטון יפעל בשעות הרגילות  7:30עד 16:30

הורים יקרים:
לתשומת ליבכם ,על מנת לאפשר הסתגלות מיטבית של הילדים למסגרת ,מומלץ
לקצר את שהותכם בגן לאחר הבאת הילדים לתינוקייה או פעוטון
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חזון חינוכי:
תינוקיית דובדבן:
החזון החינוכי בתינוקיית דובדבן הינו מתן חום ,אהבה ותשומת לב רבה לצרכיו של הילד.
בתינוקיית דובדבן שמים דגש על התפתחות הילד והדבר בא לידי ביטוי בעשיית גן משמעותית
המלווה את הילד בדרכו הראשונה בגן .צוות הגן מאמין כי טיפול מסור יוביל לביטחון ובטיחות
בקרב הילדים ויעניק רוגע ושלווה להורים.

תינוקיית אקליפטוס:
החזון החינוכי בתינוקיית אקליפטוס הינו יצירת סביבה הרמונית ,רכה ,נעימה ,בטוחה ומלאת
אהבה והכלה .כל זאת תוך מתן דגש על עשייה החינוכית חווייתית ומוחשית ,סביבה חינוכית
ומתן מענה לכלל צרכיו של הילד.

פעוטון אלון:
החזון החינוכי בפעוטון אלון הינו בראש ובראשונה מתן אהבה ,חום ותחושה ביתית .צוות
הפעוטון שם דגש על רכישת מיומנויות יסוד והתנסות בחומר (צביעה ,גזירה ,הדבקה ועוד).
צוות הפעוטון רואה חשיבות רבה ברכישת מיומנויות חברתיות כגון שיתוף פעולה במשחק,
הקשבה לזולת ,דחיית סיפוקים ,הקניית הרגלי גמילה והרגלי אכילה ועוד.
היוזמה החינוכית בפעוטון אלון הינה :הפעלת הילדים באמצעות המחזת סיפורים.
פעוטון דקל:
החזון החינוכי בפעוטון דקל הינו מתן חום ואהבה ,הקניית ביטחון ואמון ,הערכה ועידוד תוך מתן
גבולות ברורים אשר יפתחו את כישורי החיים של הילד .צוות הפעוטון שם דגש על ההתפתחות
התקינה של הילדים כזו המאפשרת צמיחה ומימוש יכולותיו של הילד .הצוות ידאג לסביבה
בריאה ,בטוחה ונעימה" .הדואג לימים זורע חיטים ,הדואג לשנים נוטע עצים ,הדואג לדורות
מחנך אנשים " (יאנוש קורצ'אק(.

11

אגף החינוך ,התרבות והספורט

אספקת ציוד נדרשת עבור ילדיי התינוקייה












בגדי החלפה לפי עונות השנה – שני סטים
(כולל בגדי גוף ורגלית)
 5טיטולים
גרביים
 2סינרים
חבילת מגבונים
מוצץ (נא לציין את שם הילד)
בקבוק לשתייה (נא לציין את שם הילד)
בקבוק לתוספת מזון (נא לציין את שם הילד)
משחה
מצעים תואמים למיטת תינוק בגודלם
(יש לרשום את שם הילד/ה על המצעים)
שקית סופר לבגדים מלוכלכים

אספקת ציוד נדרשת עבור ילדיי הפעוטון










בגדי החלפה לפי עונות השנה – שני סטים
 5טיטולים
גרביים
חבילת מגבונים
מוצץ (נא לציין את שם הילד)
בקבוק לשתייה (נא לציין את שם הילד)
משחה
מצעים תואמים למיטת הפעוט בגן
שקית סופר לבגדים מלוכלכים
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הסתגלות ילדים למסגרת חדשה
תקופת ההסתגלות אינה תקופה קלה לילד ולמשפחתו .בתהליכי המעבר הילדים צופים בנו
ההורים ,כיצד אנו מגיבים ומתנהגים .רצוי שהילד יחוש את ביטחונם של ההורים אשר יקרין
גם על בטחונו במעבר.
בכניסה למסגרת חדשה הילדים משקיעים אנרגיות רגשיות רבות על מנת להכיר ולהתמודד
עם השינוי .על כן ,חשוב שהחוויה בבית לאחר שעות המסגרות ,תהיה מכילה ,מתעניינת
ומחזקת לילדים.
הילדים זקוקים לתשומת הלב הרבה שלנו ולעיתים נוטים להיות רגישים ופגיעים .על כן
הנוכחות ההורית שלנו ההבנה שלנו והשיח עם הילד חשובים מאוד.
חשוב לד עת שההסתגלות של הילד למסגרת הינה אינדיווידואלית ושונה מילד לילד ,לכן יש
לאפשר את המעבר בנינוחות ולהימנע מהפעלת לחצים לזירוז התהליך.
כאשר אנו מלווים את הילד למסגרת רצוי שהפרידה תהיה קצרה ועניינית.
שהות נוספת והססנות עלולה לגרום לחוסר בטחון של הילד לרצות להישאר במקום .אמון
של ההורים באנשי הצוות יחזק את תחושת הביטחון של הילד .כאשר אוספים את הילד
בחזרה הביתה ,חשוב להקשיב ולהתעניין (עדיף לא לחקור) בהרגשתו ובחוויותיו זאת במידה
והוא מעוניין לשתף.
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טיפים חשובים:
 הכרחי שההורים י יפרדו מילדיהם לפני שהם עוזבים ,גם אם הדבר כרוך בבכי קורע לב .בדרך
זו ,למרות הצער שהם חשים ,לומדים הילדים לתת אמון בהוריהם.
 טקס פרידה -פעילות מוכרת החוזרת על עצמה ,משדרת לילד תחושת יציבות וביטחון .הטקס
צריך להיות מאוד קצר :לבוא ,להיכנס ,לתת נשיקה ,לומר שלום ,להבטיח שחוזרים מאוחר
יותר ולצאת.
 חשוב גם לא לבלבל את הילד בפרידות קצרות ומהוססות :יציאה מהחדר ,חזרה וחיבוק עם
השמע בכיו של הילד ,שוב יציאה וחוזר חלילה .במקרים אלה ,קולט הילד את ההססנות
שלנו ואז הוא מתקשה עוד יותר להיפרד.
 בשבועות הראשונים של פתיחת שנת ה לימודים ,הכי טבעי שלאחר שעות הגן הילד ירצה
ויזדקק לקרבה פיזית של ההורה .חשוב שתבינו שזו הדרך של הילד למלא את המצברים
הרגשיים שלו (הגעגוע להורה).
 אל תשוו את תגובות הילדים לתגובות אחיהם הבוגרים באותם מצבים ולתגובות ילדים
אחרים בני אותו גיל .זכרו! :ילדים שונים זה מזה ברגישויותיהם ובהתנהגותם .יהיה זה בלתי
יעיל ולא הוגן לומר לילד שהוא מתנהג פחות יפה מאחיו הבוגרים או מחבריהם ובכל
מקרה לא לציין זאת בנוכחותו.
 כדאי שאותו אדם או מספר מצומצם של אנשים יביאו ויחזירו את הילד .ילדים נכנסים
לחרדה כשהם לא יודעים מי יבוא לקחת אותם.
 חשוב -בואו לקחת את הילד בזמן ואל תשאירו אותו אחרון.
זכותם המלאה של הורים לדעת מה קורה במסגרת החינוכית ,באשר לילד שלהם ובכלל .יש
להם זכות לנהל דיאלוג עם מנהלת הגן או המורה שכולל שאלות וקבלת אינפורמציה על
הילד ועל תכנית הלימודים ,ולהביע דעה .עם זאת ,זכרו שכל דיאלוג צריך להיות מתואם
בזמנים ומתוך כבוד הדדי ובאופן דיבור מתורבת .הצוות החינוכי צריך לקבל מרחב לעבודה
ותחושה שסומכים עליו.
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נתחיל את שנת הלימודים ברגל ימין,
מודעות לקשיים ,תוביל להתמודדות מיטבית.
נזכור שעל אף הקושי והתסכול ההתחלתיים הילדים מסתגלים בסופו של דבר למסגרת
החדשה עם שיתוף פעולה בין המשפחה לצוות החינוכי.
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