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הורים יקרים, 
שנת  לקראת  הילדים  לגני  הרישום  פתיחת  על  להודיעכם  שמחים  אנו 
החינוך  למערכת  הצטרפותם  על  ילדכם  את  ומברכים  תשפ"ד  הלימודים 
שלנו� הרישום לגני הילדים הוא אירוע חשוב ומשמעותי לכל הורה וילד� גני 
הילדים מהווים השער הראשון של ילדי המועצה בדרכם למסע חינוכי רב 

שנים בו ירכשו ידע וכלים לעיצוב וגיבוש זהותם� 

לקראת השנה הקרבה המועצה תמשיך ללוות תהליכים חברתיים, חינוכיים 
את  ולשדרג  לבנות  נמשיך  בנוסף,  ומגוונות�  רבות  ופעילויות  תכניות  וכן 
למדיניות המועצה� כראש רשות אשר חרט את  מוסדות החינוך בהתאם 
פנייה  ואזני קשובה לכל  קידום החינוך על דגלו כערך עליון, דלתי פתוחה 

שלכם� 

אגף החינוך במועצה עומד לרשותכם וישמח לתת לכם מענה על הצד הטוב 
ביותר על מנת לאפשר לילדות וילדים הצעירים חוויה חינוכית מיטבית� 

אני מאחל לכם שנת לימודים פוריה ומוצלחת

 וקליטה קלה ומהירה

שלכם, 

דוד יפרח
ראש המועצה



הורים יקרים
דן  ילדיכם למערכת החינוך המצוינת של מועצה אזורית שדות  ונרגשים עם הצטרפות  אנו שמחים 

בימים אלה אנו נערכים לקראת רישום לקליטת ילדיכם בגני המועצה ובכיתות א' בבתי הספר�

אגף החינוך שם דגש משמעותי על התכניות הפדגוגיות בגנים, מתוך ראייה על טובתו וקידומו של כל 
חוויה ראשונית במערכת החינוך העירונית, מערכת אשר  הילדים מהווים  גני  מוביל�  וילד כערך  ילד 
עוטפת, מקדמת ותומכת, החל מגן הילדים ואילך� אנו, אנשי אגף החינוך, המפקחים רואים את החינוך 
בראש סדר העדיפות העירוני בכלל, ובפרט את החינוך בגיל הרך - המשמעותי ביותר לעיצוב עולמו 

של הילד�

מתוך כך, בשנה"ל הקרובה נמשיך להפעיל את תכנית הרצפים החינוכיים גם ברישום לגני הילדים�

השירות  צוות  רך,  גילה  חינוך  מח  והמפקחות,  החינוך  משרד  עם  פעולה  בשיתוף  נבנתה  התכנית 
הפסיכולוגי החינוכי, מנהלות בתי הספר וצוות הגננות והסייעות בגנים - אנשי החינוך בשטח�

מתוך   � י"ב  כיתה  לסיום  ,ועד   3 גיל  סביב  החינוך  למערכת  היכנסו  מרגע  הילד  את  רואה  התכנית 
דגש עיקרי להתפתחות הלימודית הרגשית והחברתית של הילדים� מתוך מתן פסיפס רחב לתכנית 

הלימודים, חשיבה של התפתחות הילדים וההזדמנות למצוינות�

המתמדת  ההשקעה  על  הספר  ובבתי  הילדים  בגני  העובדים  המסורים  החינוכיים  לצוותים  ברכות 
בהשבחת השירות הניתן לכם ולילדכם� 

בברכת הצלחה הרבה נחת

סמי עטר
מנהל האגף החינוך
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הורים יקרים,
אנו שמחים לפתוח את הרישום לגני ילדים לשנת הלימודים תשפ"ד 
ומזמינים אתכם להצטרף אלינו לתחילתו של המסע בשבילי החינוך 

במועצה�

את  להעשיר  שמטרתה  חינוכית,  מסגרת  הילדים  בגן  רואים  אנו 
מגוונת  חינוכית  סביבה  באמצעות  הילד  של  הכוללת  התפתחותו 
מתוך  וזאת  החיים  תחומי  בכל  צמיחה  תאפשר  אשר  ומעשירה, 

הבנה כי ההשקעה בגיל הרך היא הבסיס להתפתחות הילד כאדם שלם ומאושר�

 בגני הילדים בשדות דן אנו פועלים ליצירת אקלים חינוכי מיטבי המזמן סביבת למידה המעודדת 
שוויון הזדמנויות, שותפות, רגישות וכבוד הדדי�

 מסע קסום זה, המתחיל בגן הילדים, מהווה את אבן הדרך הראשונה במערכת החינוך ובה 
חברים  ויכירו  חדשים  אתגרים  יחוו  מגוונים,  נושאים  ילמדו  חדש,  תוכן  לעולם  הילדים  יחשפו 

חדשים אשר חלקם אף ילוו אותם לאורך כל שנותיהם במערכת החינוך� 

אנו נלווה את ילדיכם במסע הזה מצעדיו הראשונים במערכת החינוך ונפעל לקדם פעילויות 
הפיזיים  החברתיים,  הרגשיים,  צרכיהם  לכל  מענה  לתת  בכדי  הרך  בגיל  ומגוונות  רבות 

והאינטלקטואליים

בחוברת שלפניכם תמצאו את כל המידע הנדרש לרישום ילדיכם לגן הילדים וכניסתם למערכת 
החינוך במועצה� 

 צוות מחלקת הגיל הרך במועצה השקיע מאמצים רבים כדי לאפשר לכם תהליך רישום קל, 
נגיש וזמין�

אנו עומדים לרשותכם ונשמח לסייע בכל פנייה�

בברכה שנת לימודים פורייה ומוצלחת

מיכל נתיב
מנהלת מחלקת הגיל הרך

וצוות גני הילדים
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הנחיות לרישום

הורים יקרים,
לתשומת ליבכם , עליכם לרשום את ילדכם גם 
אם הם לומדים השנה בגן של המועצה - כל 

ילד/ה חייב/ת ברישום�

בכתובת המועצה  באתר   הרישום 
https://www�sdan�org�il 

א'  שני  ביום  יחל  תשפ"ד  הלימודים  לשנת 
בשבט תשפ"ג, 23 בינואר 2023

וימשך עד יום ראשון כ"א בשבט תשפ"ג, 12 
בפבואר 2023.

אופן הרישום
• הרישום לגני הילדים יתבצע באמצעות אתר 
מעודכנת  שכתובתם  לתושבים  האינטרנט 

ביישובי המועצה בלבד�

כתובת  להורים  שאין  ילדים  לרשום  ניתן  לא 
מעודכנת בשדות דן�

)לתשלומי  אשראי  בכרטיס  להצטייד  יש   •

אגרת ביטוח וסל תרבות(

מספר  הנדרשים:  הזיהוי  פרטי  את  הקלידו   •
זהות ההורה, מספר זהות הילד/ה�

לתשומת ליבכם! 
לבדיקת  גם  ישמשו  אלו  זיהוי  פרטי 

השיבוץ באינטרנט�

ההודעה:  תופיע  הרישום  תהליך  בגמר   •
וישלח דוא"ל על  "הרישום הסתיים בהצלחה" 

השלמת התהליך�

התהליך  בביצוע  מתקשים  אשר  תושבים   •
בין  א-ה  בימים  טלפוני  סיוע  לקבל  מוזמנים 

השעות 9:00-15:00 

במספר 073-2230618 או 073-2230675�

לידיעתכם!!
אי  פלילית  עבירה  מהווה  כוזב  רישום 
מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום 
המגורים קבוע של התלמיד יביא לביטול 
החוקיות  הדרכים  כל  ולמיצוי  הרישום 

המצויות בידי הרשות נגד ההורים� 

זכאות לרישום לגני המועצה:

ילדים שנולדו בין התאריכים:

גילאי 5
י"ד בטבת תשע"ח - 1 בינואר 2018 עד

כ"ג בטבת התשע"ט - 31 בדצמבר 2018 

גילאי 4
כ"ד בטבת התשע"ט - 1 בינואר 2019 עד

ג' בטבת התש"פ - 31 בדצמבר 2019

גילאי 3

ד' בטבת התש"פ - 1 בינואר 2020 עד

ט"ז בטבת התשפ"א - 31 בדצמבר 2020

מידע כללי
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המסמכים הדרושים 

לרישום לגני הילדים:

כלל התושבים:
- צילום ת�ז� + ספח של שני ההורים עם כתובת 

מעודכנת  

העבירו  ולא  בשכירות,  הגרים  תושבים 
כתובת בת.ז:

- חוזה שכירות תקף לשנה לפחות, חתום על 
ידי שני הצדדים  

- אישור ועד היישוב  

המגורים  גריעה מהרשות של מקום  אישור   -
הקודם  

- שתי ת�ז� של שני ההורים )כולל ספח(

של  בתהליכים  שנמצאים  תושבים 
בניית/קניית בית במועצה:

סיום  מועד  ובו  רכישה  בניה/חוזה  היתר   -
הבניה/הכניסה לבית  

- אישור ועד היישוב  

המגורים  גריעה מהרשות של מקום  אישור   -
הקודם  

- שתי ת�ז� של שני ההורים )כולל ספח(  

)גרושים/פרודים/ עצמאיים  הורים 
יחידניים(

הקטין  של  החוקי  המשמורן  שהינו  הורה 
פסק  לצרף  חייב  חינוכו  על  בלעדי  ואחראי 

דין שמורה על כך�

הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין במשותף 
הצהרה  כתב  לצרף  חייב  הנוסף  ההורה  עם 
על  ונחתם  שנכתב  הנוסף  האחראי  מההורה 

ידו�

את  המועצה  באתר  למצוא  ניתן 
המסמכים הבאים:

שאינם  להורים  והתחייבות  הצהרה  כתב   •
מתגוררים באותה הכתובת

• טופס הוראת קבע

ביטול רישום
הורים המבקשים לבטל את הרישום מתבקשים 
בצירוף  רישום  לביטול  בקשה  מכתב  לשלוח 
צילום ספח ת�ז עם כתובת עדכנית של מקום 

המגורים אליו עובר או חוזה שכירות/קניה�

ביטול רישום לתלמידים שהוריהם חיים בנפרד: 
יש להביא אישור חתום על ידי ההורה האחר 
המאשר בכתב את הסכמתו לביטול הרישום�

את המסמכים יש להעביר למייל:

rachel@sdan�org�il

חריגי גיל רך
עפ"י חוזר מנכ"ל לא מתאפשר רישום של מי 
שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה. יובהר כי 
לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ-1.1.2020 

עד 15.1.2020 )כולל(.

שנה נוספת בגן החובה 

ודחיית העלייה לכיתה א'
 – )ספט'-דצמ'(  בשנה  האחרון  השליש  ילידי 
שמנהלת הגן וההורים מתלבטים בדבר עלייתם 
עד  לביה"ס  רישום  לבצע  צריכים  א',  לכיתה 

לקבלת אישור פורמלי מפסיכולוג הגן.
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ילדים עם צרכים מיוחדים
בריאות  מבעיות  הסובלים  לילדים  הורים 
ו/או  מיוחדת  התארגנות  המחייבות  חריגות 
יודיעו על כך למחלקת הגיל  הנגשה פרטנית, 
מסמכים  ויצרפו  הרישום  ביצוע  בעת  הרך 

רפואיים רלוונטיים�

ועדות אפיון וזכאות 

לילידי - 2020
החינוך  לשירותי  שזקוקים   ,2020 שנתון  ילידי 
קבילים  מסמכים  להמציא  נדרשים  המיוחד, 
אלו  מסמכים  ולמסור  הורים,  בקשת  בצירוף 

בשרות הפסיכולוגי החינוכי�

תהליך השיבוץ
שיקולים  פי  על  ייקבע  הילדים  לגני  השיבוץ 
בתהליך  ומקצועיים,  פדגוגיים  מערכתיים, 

יילקחו בחשבון הקריטריונים הבאים:

- שיבוץ על פי הזרם החינוכי שבחרו ההורים 
)ממלכתי, ממלכתי דתי, ממלכתי חרדי(  

הלידה בסדר  הילדים בהתאם לתאריך  גיל   -
יורד מהבוגרים עד הצעירים  

- קרבת המגורים לגן בהתאם לשכונת מגורי 
הילדים  

ברישום מאוחר לגני הילדים ישובצו התלמידים 
שהשיבוץ  ייתכן  פנויים,  מקומות  נותרו  בו  בגן 

לא יהיה ביישוב בו מתגורר הילד�

לתשומת ליבכם 
מחלקת הגיל הרך במועצה עושה מאמץ 
לבקשת  בהתאם  הילדים  את  לשבץ 

ההורים ועל פי שיקולי דעת מקצועיים�

שיבוץ הילדים לגן אינו על בסיס בקשת 
גננת או לפי בקשת חברים�

במהלך חודש יוני תשלח הודעת שיבוץ 
אישית לכל תלמיד/ה�

תהליך הגשת ערר
ניתן להגיש ערר על שיבוץ לגן, רק לאחר קבלת 
השיבוץ לגן, יש להגיש ערר אחד בלבד בו ניתן 
לתאריכים  בהתאם  מבוקש  וגן  סיבה  לציין 

שיפורסמו במכתב השיבוץ לגן�

הנקובים  המועדים  לאחר  שיוגש  ערר 
במכתב השיבוץ לגן לא יתקבל ולא 

יידון�

לבקשת  אסמכתאות  לצרף  ניתן 
רפואית/ דעת  חוות  כגון  הערר 

פסיכולוגית, חוזה המעיד על מעבר 

דירה וכיו"ב�

וועדת ערר תידון בבקשה בהתאם לקריטריונים 
הבאים:

- סיבות אישיות או משפחתיות או רפואיות 

- חריגות  

- שינוי זרם חינוכי  

- גיל הילדים בהתאם לתאריך הלידה ובסדר 
יורד מהבוגרים ועד לצעירים  

)עדיפות  המבוקש  לגן  גיאוגרפית  קירבה   -
לילדי היישוב( 

לתשומת ליבכם,
לא יתקבלו עררים לאחר המועד הנקוב 
בפרסום השיבוץ� הוועדה רשאית לבחון 
נוספים לרבות המקרים  מקרים חריגים 
המפורטים לעיל� תשובות ישלחו להורים 
במכתב  שיפורסמו  לתאריכים  בהתאם 

השיבוץ לגן�

התשובות הינן סופיות ולא יטופלו עררים 
נוספים�

- 8 -



מידע כללי
לימודית  חינוכית  מסגרת  מהווים  במועצה  הילדים  גני 

לילדים בגילאי 3 עד 6�

יכולותיהם  את  ולטפח  לקדם  המסגרת  מטרת 
הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של

וכן להקנות להם ערכים, ידע ומטען  הילדים בגיל הרך, 
תרבותי�

הממלכתי,  החינוך  מזרם  גנים  ישנם  המועצה  ברחבי 
הממלכתי-דתי וממלכתי- חרדי�

כך, לכל תושב במועצה ישנה אפשרות לרשום את ילדו 
לזרם החינוכי התואם את השקפת עולמו� 

המעוניינים  להורים  מיטבי  מענה  מתן  לאפשר  במטרה 
ברישום ילדיהם בגני במועצה, הנכם

מתבקשים להקפיד על רישום ילדכם בזמן, כפי שצוין� 
הרישום, כאמור, יתבצע באמצעות אתר

שעות   24 לשירותכם  העומד  המועצתי,  האינטרנט 
ביממה�

שעות פתיחת גני טרום טרום חובה 
בימים הראשונים:

ביום הראשון ללימודים: 7:30-10:00

ביום השני ללימודים: 7:30-11:00
החל מהיום השלישי יתנהלו הלימודים במסגרת של יום מלא�

סייעת נוספת:
ישובצו  בהן  בלבד  ו-ט�חובה  ט�ט�חובה  בגני  תשובץ 

למעלה מ־ 30 תלמידים�

שעות הפעילות בגן:
ימים א'-ה' בין השעות 7:30-14:00,

יום ו' בין השעות 7:30-12:45
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רשימת הגנים במועצה
רשימת הגנים ביישובים:

שינויים  ייתכנו  הרישום  לנתוני  בהתאם   -
בהרכבי הגנים ביישובים הרלוונטיים

משרד  של  להחלטות  נתון  הגננות  שיבוץ   -
החינוך

- פתיחת צהרון בגנים ע"י חברת אופק מותנית 
ברישום של מינימום 18 משתתפים�

- בגן מוכש"ר השיבוץ הסופי באישור העמותה� 

שם הגננתגילאיםזרםשם הגןשם היישוב
אודליה נגר4-5ממלכתי חרדי- בניםכלניתאחיעזר

אורית רוח4-5ממלכתי חרדי- בנותסביוןאחיעזר

רות ינאי3ממלכתי חרדי- מעורביסמיןאחיעזר

רות אלמלייח3ממלכתי דתיאהבהאחיעזר

מיכל מלמד4ממלכתי דתיאחווהאחיעזר

גלית גלעדי5ממלכתי דתירעותאחיעזר

שושי ריינר3ממלכתי דתידקלחמד

ענת כלף4ממלכתי דתירימוןחמד

אונית עזני5ממלכתי דתיתמרחמד

יפעת שדי3ממלכתי דתיזיתצפריה

ליאת עדני4ממלכתי דתיהדסצפריה

רותי והב5ממלכתי דתישקדצפריה

גאולה סויסה3-4ממלכתי דתיאתרוגזיתן

טובי מועלם5ממלכתי דתיתותזיתן

רחלי בראל3-4-5ממלכתי דתיתאנהיגל

מליסה לגיסמון3-4ממלכתיערבהניר צבי

אסתי דדון5ממלכתיהדרניר צבי

רעות פרנק3-4ממלכתיניצניםמשמר השבעה

גלית ויזנפלד גרזי5ממלכתישקדמשמר השבעה

חנה אדרי3-4-5ממלכתיאורןגנות
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מיקום הגןשם הגננ/תגילאיםזרםצהרוןשם הגןשם היישוב
רחוב לוי יצחקמנחם מנדל מפעי3ממלכתי חרדי- בניםיפתח צהרון לאשכול גני הממ”חהניגוניםכפר חב”ד

רחוב לוי יצחקאמיתי מעטוף4ממלכתי חרדי- בניםיפתח צהרון לאשכול גני הממ”חהגאולהכפר חב”ד

רחוב לוי יצחקיהושע קניג5ממלכתי חרדי- בניםיפתח צהרון לאשכול גני הממ”חהברכותכפר חב”ד

שכונה צפוניתליבי וולפא3ממלכתי דתי- בניםגן כולל צהרוןהגבורהכפר חב”ד

רחוב לוי יצחקדולי כהן3ממלכתי דתי- בניםגן ללא צהרוןהעונגכפר חב”ד

מתחם תלמוד אלירם כהן5ממלכתי דתי- בניםיפתח צהרון לאשכול גני תלמוד תורהאהבת ישראלכפר חב”ד
תורה

מתחם אוהלי תורהיפורסם בהמשך4ממלכתי דתי- בניםיפתח צהרון לאשכול גני אוהלי תורה אוהלי תורה גיל 4כפר חב”ד

מתחם אהלי תורה פישל הניג4-5ממלכתי דתי -בניםיפתח צהרון לאשכול אהלי תורההצדקהכפר חב"ד

מתחם אוהלי תורהחיים בורגן5ממלכתי דתי- בניםיפתח צהרון לאשכול גני אוהלי תורה אוהלי תורה גיל 5כפר חב”ד

שיכוניםרותי אמיתי3ממלכתי דתי- בנותפתיחת צהרון מותנית במינימום 18 תלמידותהמלכותכפר חב”ד

שכונה צפוניתאיריס זייגן3ממלכתי דתי- בנותיפתח צהרון באשכולהחכמהכפר חב”ד

רחוב לוי יצחקדבי מיידנציק3-4ממלכתי דתי- בנותיפתח צהרון באשכולהתפארתכפר חב”ד

שיכוניםלילך לבקובסקי4ממלכתי דתי- בנותפתיחת צהרון מותנית במינימום 18 תלמידותההודכפר חב”ד

שכונה צפוניתחוי ציקוושילי4ממלכתי דתי- בנותיפתח צהרון באשכולהבינהכפר חב”ד

רחוב לוי יצחקרותי רחמים4-5ממלכתי דתי- בנותיפתח צהרון באשכולהנצחכפר חב”ד

רחוב לוי יצחקאביגיל סוקניק5ממלכתי דתי- בנותיפתח צהרון באשכולהיסודכפר חב”ד

שכונה צפוניתמיכל נחשון5ממלכתי דתי- בנותיפתח צהרון באשכולהדעתכפר חב”ד

לוי יצחקמושקא טלר3-4-5ממלכתי חרדי-בנות פתיחת צהרון מותנית במינימום 18שירת היםכפר חב”ד

מתחם התלמוד בתיה פרוס+ יניב לוי4מוכר שאינו רשמי פתיחת צהרון מותנית במינימום 18חסידישקייטכפר חב”ד
תורה

בהתאם לנתוני הרישום ייתכנו שינויים בהרכבי הגנים ביישובים הרלוונטיים

שיבוץ הגננות/ גננים נתון להחלטות של משרד החינוך
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צהרוני אופק מהווים מסגרת מגשרת האמונה על המשכיות חינוכית, 
בגן  הלימודים  יום  בסיום  והוריהם  הילדים  עבור  ואיכותית  מקצועית 

ובבית הספר�

וידע  בתחום  מעמיקה  הכרות  שנים,  רבת  חינוכית  עשיה  מאחורינו 
החברתי,  הרגשי,  בתחום  לילדים  הולם   מענה  לתת  לנו  המאפשרים 
של  ההתפתחותי  השלב  את  התואם  והתזונתי,  המוטורי  הקוגניטיבי, 

הילד ומותאם לשעות הצהריים�

כמערכת משלימה אנו יוצרים עבור הילדים פינה חמה, מכילה וחובקת, 
תוך הקפדה על יחס אישי לכל ילד וילדה ועוטפים אותם בחום ואהבה!

"אני מאמין" – העשייה החינוכית
• יחס אישי – היעד המרכזי של הצהרון הינו מתן יחס אישי לכל ילד, 
בדרך  חברתיות  מיומנויות  והקניית  הרגשי  לעולמו  התייחסות  בתוך 

חווייתית ומעשירה�

• בטיחות ובטחון – בטיחות ובטחון הילדים במסגרות החינוכיות השונות 
הוא היסוד והבסיס עליו אנו נשענים בכל מתחמי הפעילות�

• צוותים חינוכיים ראויים, מקצועיים וחמים�

• תכנים דידקטיים וחינוכיים – הצוות הפדגוגי שוקד על בניית תכנית 
פדגוגית עשירה ומקצועית�

• טיפוח מתמיד של המסגרת החינוכית על כל היבטיה�

• שיתוף, שקיפות ופתיחות כחלק משיתוף פעולה�

• מחויבות לתזונה בריאה ואיכותית�

• פיקוח וליווי של אנשי מקצוע�

• אקלים ואוירה בצהרון – מטרתנו לבנות מסגרות עם אקלים ואוירה 
נעימים המבטיחים סביבה המאפשרת התפתחות וצמיחה אישית של 

כל ילד�

• אנו מאמינים שלסביבה שהילד גדל בה יש 
ומיצוי  הילד  התפתחות  על  רבה  השפעה 

יכולותיו�

הקיימות  השונות  לקהילות  התאמה   •
במועצה�

צהרוני אופק

 משרדי  אופק ישמחו לעמוד לרשותכם:
 בטלפונים: 08-6603099, 03-6120201

בימים א'-ה' בין השעות 8:30-16:30
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גמילה
הדרך  מאבני  אחת  היא  מחיתולים  גמילה 
והמשמעותיות  הראשונות  ההתפתחותיות 
ביותר בתהליך החיברות )סוציאליזציה( של 
הפעוט  שבו  משמעותי  תהליך  זהו  הפעוט� 

לומד לפעול על פי החוקים

במהלך  גדל�  הוא  בה  בחברה  הנהוגים 
הגמילה הילד מתנסה בחוויה גופנית חדשה, 
התפתחותי  הישג  הוא  התהליך  של  וסופו 

משמעותי�

הורים רבים נוהגים לחשוב שיש להתחיל את 
סימנים  מראה  כשהפעוט  הגמילה  תהליך 
של מוטיבציה לעשות את צרכיו בשירותים� 
הדוגלים בשיטה זו נוטים להמתין להופעתם 
של סימנים כגון: בקשה מפורשת של הפעוט 
מטיטול  נוחות  אי  הבעת  שירותים,  ללכת 
בתסכולים  עמידה  של  טובה  יכולת  מלא, 
וכד'� מחקרים וניסיון קליני מראים שהפעוט 
יכול להיגמל עוד לפני הופעת הסימנים הללו, 
להתחלת  ארוכה  המתנה  מכך,  יותר  ואף 
ייחודיות  הזדמנויות  לעכב  עלולה  התהליך, 
לביסוס תחושת יכולת ומסוגלות של הפעוט, 
העצמית,  השליטה  יכולת  של  לשיפור 

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 
לצדו,  שם  שנמצאים  וכמי  קשיים  מול  לו 

ומאמינים ביכולתו להתגבר ולהתפתח�

את  לקדם  ההורים  לכם  לסייע  מנת  על 
תהליך הגמילה של ילדיכם בנחישות ומתוך 
הגיל  צוות  ומעודדת,  תומכת  חמה,  עמדה 
בנושא  הורים  למפגש  אתכם  מזמין  הרך 
לגמילה  פרקטיים  כלים  תקבלו  שבו  גמילה 
מטיטולים� המפגש יתקיים לפני פסח, הודעה 

תתפרסם בהמשך�

חיסונים
שיהיה  דאגו   , לגן  מגיע  שילדכם  לפני  עוד 

מוגן!

אבל  חובה  חיסוני  אינם  בישראל  החיסונים 
ההרשמה לגן הוא מועד מצוין לבדיקה האם 

ילדכם קיבל את כל החיסונים המומלצים�

מצב  לבדיקת  חלב  לטיפת  לגשת  מומלץ 
החיסונים�

חומר למחשבה
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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�

לילדיכם  הקריאו  הזה,  הקסם  זמן  את  נצלו  שלנו,  החמה  ההמלצה 
ספרים וקראו איתם� הערך המוסף של קריאה משותפת, והקראה של 

ספרים הוא בלתי יסולא בפז מבחינות 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�

הבדלים  שמגלה  חדש  אמריקני  מחקר  על  מדווח  גל  איתי  ד"ר 
להם  הקריאו  שהוריהם  ילדים  אצל  המוחית  בהתפתחות  משמעותיים 
סיפור לפני השינה, לבין ילדים אחרים� פסיכולוג ילדים: "אותן עשר דקות 
ביותר  משמעותיות  להיות  יכולות  לילד  ההורה  בין  אינטראקציה  של 

בהתפתחות הילד"

ההתפתחות  לקידום  הורים,  ידי  על  מומלצת  הרך  בגיל  לילד  קריאה 
המוחית� מחקרים פסיכולוגיים

התפתחות  את  משפרת  הסיפור  שהקראת  הראו  כבר  בעבר  רבים 
השפה והזיהוי המילולי�

 

עשר דקות משמעותיות
"מחקרים רבים כבר הראו איזו חשיבות גדולה יש לקריאת ספר לפני 
מעשירה  "הקריאה  גל,  חן  שי  ד"ר  הילדים  פסיכולוג  מסביר  השינה", 
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"�

והמשימות  מהחיים  דקות  לכמה  להתנתק  הזמן  את  להקדיש  "חשוב 
גל,  חן  ד"ר  ממליץ  השינה"  לפני  ספר  לילד  לקרוא  ולהתפנות  מסביב 
שכוללת  לילד  ההורה  בין  ולאינטראקציה  אישית  לקריאה  תחליף  "אין 
מגע פיזי, שיחה והסבר� בעידן המודרני, ההורים מתקשים למצוא פנאי 
מספיק עם הילד, אבל אותן עשר דקות יכולות להיות משמעותיות ביותר 

להתפתחות הילד"�
html.00,4688657-L,7340,0/articles/il.co.ynet.www://https :מתוך
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במחלקת הגיל הרך בשדות דן מאמצים את המשפט:

"כל מה שילד צריך -
הוא מבוגר אחד 

שיאמין בו"
- הרב שלמה קרליבך -

מועצה אזורית שדות דן קהילה וטבע נפגשים
כפר חב״ד, ת.ד 15, מיקוד.6084000 | טל. 07-32230600
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