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מידע על גני העמותה
הורים יקרים שלום,
אנו שמחים ונרגשים לפתוח את ההרשמה לגני עמותת גנאחר לשנת תש״פ .אנו מבקשים
מכם להקדיש תשומת לב לקריאת הנהלים.
הרשמה למשפחות ממשיכות ) משפחות ותיקות  ,שנה שניה באותו גן ,מעבר מגן צעיר ולגן בוגר(

תחל ב  10/12/2018ותסתיים ב25/12/2018 -
הרשמה למשפחות חדשות
תחל ב  26/12/2018ותסתיים ב 6/2/2019

אין העמותה מתחייבת לבדוק טפסים שהוגשו לאחר תאריכים המצוינים מעלה.

לאחר קבלת כל טפסי הרישום מכלל ההורים ,צוותי הגנים ירכזו את המידע ויחלו לעבור על
טפסי הבקשות.
תשובות סופיות יינתנו למשפחות במייל עד ה 18-למרץ ..2019
משפחות הממשיכות באותה מסגרת לימודים נמצאות בעדיפות ראשונה .משפחות חדשות
ומשפחות המבקשות לעבור לגן בוגר -עדיפות תינתן למשפחות ממשיכות במערכת ,תוך
התחשבות במספר המקומות ,יחס בנות -בנים ,פילוג גילאי הילדים ,מכסת קליטת ילדים לפי
אזורי מגורים ושיקולים פדגוגים.
יתכנו מקרים בהם קבלת הילד/ה לגן תותנה בקבלת ליווי מקצועי ,וזאת מתוך התבוננות בילד
וביכולת המסגרת לתמוך ולהעניק את התמיכה הנדרשת .חשיבות הדבר לטובת הילד ויכולת
המערכת החינוכית לתת את המענה המירבי לצרכיו ולשאר ילדי הגן.
אנא קראו בעיון את כל נוהלי הרישום טרם מילוי הטפסים
פעילות הגנים
בדיוק כמו בשיר" :זה התחיל בשני הורים) "...במקרה שלנו קצת יותר משניים( שחברו יחד
וחיפשו חינוך אלטרנטיבי ואיכותי לילדיהם .החלטנו לקום ולעשות מעשה :מאחר והכרנו את
החינוך האנתרופוסופי )חינוך ולדורף( והאמנו שהוא המתאים ביותר לחינוך ילדינו ,הקמנו
עמותה בשם 'גנאחר' )ע"ר  ,(580397453שכרנו מבנה מתאים ,מצאנו גננים נהדרים
והתחלנו למלא את הגן בילדים.
גן הילדים הראשון נפתח בתוך בוסתן מקסים במושב כפר רות בשנת  .2002מאז התרחבנו,
צמחנו ומגן אחד קטן גדלנו לחמישה גני ולדורף בלפיד ,מודיעין ושוהם ולבית ספר יסודי
ממלכתי על-אזורי יחודי לכיתות א'-ח'.
עמותת גנאחר  -באזור מודיעין ושוהם
מטרת העמותה היא קידום האנתרופוסופיה וחינוך ולדורף באזור מודיעין ושוהם .העמותה
מנוהלת בידי הורים מתנדבים ומתבססת על רוח ההתנדבות של הורים גם בחיי היום יום של
הגנים .מעורבות הורים בפעילויות הגן מהווה בסיס לקיום הגנים שלנו .לקיחת אחריות
במנדטים שונים ותמיכה בצוות הגן בתחומים שונים הינה חלק בלתי נפרד מדרך החינוך
שלנו .יחד עם זאת ,חשוב לעשות הבדלה ברורה וחיונית שמעורבות הורים אינה התערבות
הורים .העמותה מאמינה ופועלת כך מאז הקמתה שישנה הפרדה מוחלטת בין התחום
הפדגוגי הנמצא באחריות הצוות החינוכי של הגנים ולבין מעורבות הורים ועזרה בתחומי
פעילות השונים והמגוונים של הגן והעמותה עצמה.
מלבד הפעלת גני ילדים ,יוזמת העמותה פעילויות קהילתיות חברתיות מגוונות :יריד
האביב הצבעוני שלנו מאפשר חשיפה לעבודות האומנות והמלאכה של הילדים וההורים,
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ההרצאות שאנו יוזמים מקנות להורים כלים נוספים להבנת התהליך החינוכי שהילדים
עוברים בגן ובכיתה ,מקהלת ההורים שאנו מפעילים הם חוויה נפלאה למי שמעוניינים
בפעילות תרבותית יצירתית בשעות הערב .בנוסף ,יש עוד מגוון פעילויות עליהן תוכלו
לקרוא באתר הפייסבוק שלנו:
שנת הפעילות בגנים תחל ב 1/9/2019 -ותסתיים ב* 30/7/2020 -
פירוט מסגרות ושעות פעילות
גן אצטרובל
)שוהם (

גן בלוט
)שוהם (

גן גפן ) רעות
(

גן אלון ) לפיד (

גן שקמה ) לפיד (

גילאי הגן

החל מגיל 4.2
ועד גיל ביה״ס

 2.5ועד 4

 2.6ועד 4.6

 2.8ועד 4.8

 4.9ועד גיל ביהס

כמות ילדים

עד  28ילדים

עד  23ילדים

עד  25ילדים

עד  25ילדים

עד  28ילדים

כמות אנשי
צוות

 3אנשי צוות

 3אנשי צוות

 3אנשי צוות

 3אנשי צוות

 3אנשי צוות

שעות
פעילות
בוקר

7:30-13:30

7:30-13:30
)בהתאם
לשיקול פדגוגי
איסוף מוקדם(

7:30-13:30
)בהתאם
לשיקול פדגוגי
איסוף מוקדם(

7:30-13:30

7:30-14:00

שעות צהרון

13:30-16:30

13:30-16:15
)בהתאם
לשיקול פדגוגי
איסוף מוקדם(

13:30-16:30
)בהתאם
לשיקול פדגוגי
איסוף מוקדם(

13:30-16:30

14:00-16:30

שעות ימי
שישי

7:30-12:30

7:30-12:30

7:30-12:30

7:30-12:30

7:30-12:30

שעות
פעילות
קייטנה חגים

8:00-16:00
ללא ימי שישי

8:00-16:00
ללא ימי שישי

8:00-16:00
ללא ימי שישי

8:00-16:00
ללא ימי שישי

 8:00-16:00ללא
ימי שישי

שעות
פעילות
קייטנת יולי
15-30/7

כרגיל ללא ימי
שישי

כרגיל ללא ימי
שישי

כרגיל ללא ימי
שישי

כרגיל ללא ימי
שישי

7:30-13:30
13:30-16:30
ללא ימי שישי

מעמד הגן

מוכר שאינו
רשמי

מוכר שאינו
רשמי

מוכר שאינו
רשמי

מוכר שאינו
רשמי

מוכר רשמי

* פעילות בוקר בגנים וחודש יולי
גני העמותה הינם במעמד מוכר שאינו רשמי כנדרש כיום מכל מסגרת חינוכית )שאינה
עירונית( לילדים מעל גיל  3במדינת ישראל .האחריות על הפעלת הגנים הינה בידי עמותת
גנאחר תוך הקפדה על דרישות הסף של משרד החינוך.
אנו עמותה ללא מטרות רווח התומכת בפעילות החינוכית בגנים ומאפשרת העשרת תוכנית
לימודים ברוח ולדורף.
תוכנית העשרת הבוקר בגנים האנתרופוסופיים כוללת בתוכה גם את ארוחת הבוקר
והצהריים המוגשות מדי יום בגן .הארוחות הן חלק בלתי נפרד מריתמוס העשיה בגן ,כאשר
הילדים שותפים לכך בהתאם לתפיסה הפדגוגית האנתרופוסופית.
פעילות הבוקר בגנים בתחילת השנה ,לשבוע וחצי הראשונים הינה הדרגתית לכל ילדי הגן.
ופירוט מדויק על שעות הפעילות יפורסמו בלוח החופשות של שנת תש״פ בתחילת חודש יולי.
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במהלך חודש יולי פעילות הגנים מתקיימת עד ה  30/7/2020-החל מה  15/7צוות הגן לא
כולל את צוות הגננות המוביל .אנשי הצוות הנוספים אשר עובדים במהלך כל השנה בגן
נמצאים ומובילים את הקייטנה על פי תוכנית עבודה שנבנתה בשיתוף הגננות .בשבועיים אלו
לא מתקיימת פעילות של ימי שישי .שעות הפעילות ביתר ימי השבוע הינם זהות לשעות
פעילות בשנת הלימודים .לא נדרש רישום נפרד לקייטנה חודש יולי .עלותה כלולה בתשלומי
ההורים כחלק מהשירותים הנוספים המוצעים במסגרת ,ומהווה חלק בלתי נפרד מהם.

גן שקמה
* גן שקמה הינו גן עירוני ,במעמד מוכר רשמי .בהיותו גן עירוני המפעיל תוכנית חינוכית
ייחודית עמותת גנאחר תומכת בו .פעילות הבוקר הגן במהלך שנת הלימודים הינה עד
השעה .14:00
בחודש יולי כולו הינה באחריות העמותה .במהלך חודש זה יחול שינוי במצבת צוות הגן.
התוכנית הפדגוגית ודרך העבודה לא משתנה .כמו כן ,במהלך תקופה זו ,פעילות הבוקר
בגן מתחילה בשעה 7:30וסיום פעילות הבוקר התחלת הצהרון הינה ב  13:30ללא ימי
שישי.
צהרונים
צהרוני הגן מהווים מסגרת תמיכה לאחר שעות פעילות הבוקר של הגן .הצהרונים מופעלים
על ידי עמותת גנאחר.
הצהרונים מתקיימים במבנה הגן ,יש לבצע רישום מראש בצורה מסודרת בטיפסי הרישום
בלבד .העמותה משתדלת שצוות הצהרון יהווה גם חלק מצוות הגן בשעות הבוקר ,אך אין
התחייבות לכך .צוות הצהרון מקבל הדרכה וליווי ומשתתף באופן מלא בכל פעילות פדגוגית
של הגן מגננות הגן והמלווה הפדגוגית .לא ניתן להירשם לימים חלקיים בצהרון הגן.
כמות אנשי הצוות תלויה בכמות הילדים בכל גן ובגילאי הילדים.
בגנים הצעירים :עד  16ילדים  2אנשי צוות
בגנים הרב גילאי ובוגרים :עד  19ילדים  2אנשי צוות
למרות מאמצי הצוות ,ייתכן מצב בו הילד/ה לא יוכל להירשם/להמשיך בצהרון או בקייטנה,
וזאת בשל אי התאמה שלא נחזתה מראש .ההורים יהיו שותפים בתהליך יעודכנו על
ההחלטה מבעוד מועד ,על מנת שיוכלו להכין מקום חלופי .במקרה של עזיבת הילד את
הצהרון/קייטנה בעקבות המלצה של הצוות החינוכי ,לא ייגבה עבורם תשלום מחודש העזיבה
ועד לסוף שנה"ל.
צהרוני הגנים יתחילו את פעילותם לאחר כשבועיים מתחילת הלימודים עבור כל הילדים )
ממשיכים וחדשים( .התחלת פעילות הצהרון אפשרית מבחינה פדגוגית רק לאחר שהילדים
נקלטו בגן בשעות הבוקר .צוות הגן משקיע בהתאקלמות הילדים בשעות הבוקר משאבים
רבים וזאת מתוך אמונה כי קליטה נכונה ובריאה שלהם משפיעה על כל הפעילות במהלך
השנה.
התחלת הצהרון הינה הדרגתית לילדים וותיקים וחדשים וזאת כדי לאפשר לאלו לחזור למקום
מוכר ומוגן ללא הילדים החדשים אשר מצטרפים .מבחינה פדגוגית לילדים הוותיקים
הצטרפות חברים חדשים מהווה לפעמים גורם לחץ וערעור של מקומם בתוך הגן.
קייטנות חגים ) בין ספטמבר לחודש יוני (
במהלך שנת הלימודים בחלק מחופשות של משרד החינוך יתקיימו ימי קייטנה .ימים אלו
יפורסמו מראש בלוח החופשות של הגנים .הקייטנות מיועדות לכלל ילדי הגנים אשר נרשמו
לכך מראש ,ומתקיימות בכל מסגרת בנפרד .הרישום הוא עבור כל ימי הקייטנה ,לא ניתן
להירשם לימים בודדים.
צוות הקייטנות הינו צוות הצהרון וחלק מצוות הבוקר ,ובמקרים בהם נדרשת תמיכה יעבדו
אנשי צוות נוספים .הגננות לא עובדות במסגרת הקייטנות.
יחס אנשי הצוות בקייטנות הינו זהה לצהרון הגן ,ותוכן הפעילות בגן באחריות הצוות החינוכי.
רישום לימי הקייטנה יש לעשות בחלק המיועד לכך בטופס ההרשמה .לא ניתן לבצע רישום
חלקי לימי הקייטנה.
שעות פעילות קייטנת חגים במהלך השנה הינם מהשעה  8:00-16:00ללא ימי שישי.
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תשלומים
בעת רישום לאחד מגני העמותה תגבה עבור כל ילד מקדמה בסך  900ש״ח עבור השירותים
הנוספים שמספקת העמותה  .סכום זה יקוזז במלואו מתשלום חודש דצמבר .2019
משפחות ממשיכות במערכת )גם במקרה של ילד חדש (  -גביית מקדמה תעשה באמצעות
הוראת הקבע הקיימת במערכת העמותה .בשני תשלומים של  450ש״ח בתאריכים
.15/2/2019 ,15/1/2019
משפחות חדשות -מתבקשות להעביר את התשלום עד  6/2/2019באמצעות ציק בלבד .ללא
השלמת חלק זה ברישום לא נוכל לבדוק את הבקשה.
את התשלום יש להעביר בערבי המבוא או למשרדי העמותה בתיאום טלפוני .08-9750029
על הציק יש לרשום :
למוטב  -עמותת גנאחר ,תאריך פרעון  ,15/3 -סכום  900 -ש״ח
עלות דמי ההעשרה ,צהרון וקייטנה מהווים בסיס לגובה התשלומים הנדרשים לעמותת
גנאחר על מנת לקיים את פעילות העשרה והפעלת הצהרון והקייטנות ,בכל אחד מן הגנים
בצורה סדירה ועל פי הקריטריונים שנקבעו על ידי העמותה ודרישות החוק.
יתכנו שינויים שלא צפויים מראש ועל פי כן התשלומים המצוינים כאן יכולים לעלות עד 5%
מהמצוין .העמותה מתחייבת לעשות מאמץ על מנת שהעלויות יישארו כפי שפורסמו
מלכתחילה.
אנא שימו לב שעלות כל מסגרת חינוכית מחושבת באופן שונה וזאת לאור מעמדה מול משרד
החינוך ,גילאי הילדים ,ותמיכות כספיות של מועצות .הגן אינו גובה שכר לימוד עבור שעות
וימי הפעילות הממומנים על ידי משרד החינוך ,אלא עבור שירותים נוספים בלבד ,שאינם
ממומנים על ידי משרד החינוך והרשויות המקומיות .עלות השירותים הנוספים היא כדלקמן:
תשלומי הורים על פי משרד החינוך ותשלומי שירותים נוספים
חישוב העלות הינה שנתי ומחולקת ל  12תשלומים שווים
ג שקמהה

גן אלון

גן גפן

גן אצטרובל

גן בלוט

ביטוח תאונות אישיות

 4.10ש״ח

 4.10ש״ח

 4.10ש״ח

 4.10ש״ח

 4.10ש״ח

טיול /סל תרבות

 6.6ש״ח

 6.6ש״ח

 6.6ש״ח

 6.6ש״ח

 6.6ש״ח

מסיבות סיום  +מסיבות כיתה

 6.5ש״ח

 6.5ש״ח

 6.5ש״ח

 6.5ש״ח

 6.5ש״ח

תל״ן

 49.75ש״ח

 49.75ש״ח

 49.75ש״ח

 49.75ש״ח

 49.75ש״ח

ציוד וולדורף

 10.4ש״ח

 10.4ש״ח

 10.4ש״ח

 10.4ש״ח

 10.4ש״ח

סה״כ תשלומי הורים על פי משרד החינוך

 77.3ש״ח

 77.3ש״ח

 77.3ש״ח

 77.3ש״ח

 77.3ש״ח

שירותים נוספים הניתנים על פי בחירה
ובהתאם לנהלי רישום
●

פעילות חודש יולי ) עד  ( 31/7העשרת
בוקר  +ארוחות

 1,260ש״ח

 2,114ש״ח  2,114ש״ח

 2,011ש״ח

 2,400ש״ח

*תלמיד/ה החל מהשנה השניה והלאה הלומד
באחד מן הגנים ,זכאי להנחה חודשית של 80
ש״ח

●

צהרון

 700ש״ח

ש״ח 720

 720ש״ח

 720ש״ח

 720ש״ח

●

קייטנת חגים

 100ש״ח

 100ש״ח

 100ש״ח

 100ש״ח

 100ש״ח

כל התשלומים לעמותה )למעט מקדמה ( יעשו בהוראת קבע וב  12תשלומים שווים

* גן שקמה
בנוסף לסכומים האמורים ,משפחות אשר אינן מתגוררות בחבל מודיעין ,ידרשו לשלם למועצת
חבל מודיעין אגרת לימודי חוץ )עד השנה העלות הייתה של  662ש״ח ,אך הסכום נקבע על ידם
ואינו באחריות העמותה(
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נהלי רישום
נא וודאו שהינכם ממלאים את השדות המבוקשים כנדרש בטופס ההרשמה

●

פעילות חודש יולי עד ה  + 30/7פעילות בוקר וארוחות
רישום לפעילות זו כולל השתתפות בפעילות הגן במהלך חודש יולי עד ,30/7
בנוסף במהלך כל שנת הלימודים ארוחות בוקר וצהרים מלאות ומזינות כמקובל בגנים
האנתרופוסופיים בארץ.
יש להירשם בשלב מילוי הטפסים .על מנת שנוכל להיערך מראש מבחינת כח אדם
והתחייבויות נוספות ,לא תתאפשר הרשמה מאוחרת לשירותים אלה וכן אין אפשרות
לרישום חלקי.
סיום פעילות הגן בשעות הבוקר הינו  13:30ובגן שקמה  .14:00איסוף ילדים אשר אינם
רשומים לצהרון הוא עד השעה הרשומה מעלה .במקרים של איחורים חוזרים יחוייבו
ההורים בקנס של  50ש״ח עבור כל איחור.

●

פעילות הצהרונים
הרישום הוא לצהרון מלא בלבד .אין אפשרות להירשם לחצי שבוע או ימים בודדים.
רישום מאוחר לצהרון ,יתאפשר על בסיס מקום פנוי בתוספת עלות של .15%
אנו מבקשים לציין שאיסוף הילדים צריך להתבצע עד השעה  .16:25החל משעה ,16:30
צוות הגן אינו נמצא בתפקיד והשארות ילדים והורים בתחום הגן אסורה .במקרים של
איחורים חוזרים יחוייבו ההורים בקנס של  50ש״ח עבור כל איחור.

●

פעילות קייטנת חגים
רישום לקייטנת החגים הינו על עבור כל ימי הקייטנה .אין אפשרות להירשם לימים בודדים
רישום מאוחר לקייטנת חגים הינו על בסיס מקום פנוי ובאישור הצוות של הגן בתוספת
עלות של .15%

●

מדיניות ביטולים לאחר ביצוע רישום
במקרה של ביטול לאחר שליחת טפסי ההרשמה ,מדיניות העמותה תהיה כדלקמן:
הודעת ביטול תתקבל רק באמצעות מייל למשרדי העמותה info@antro.org.il :
דמי מקדמה לשירותים הנוספים
לא יוחזרו ,אלא במקרה ואי קבלת הילד/ה לגן נעשתה על פי החלטת העמותה
פעילות העשרת בוקר
אין אפשרות לבטל לאחר הרישום ,אלא במקרה של ביטול השתתפות מלא לגן או עזיבה
לאחר תחילת הלימודים בהתאם לרשום מטה.
ביטול מלא של הרישום החל  1/7/2019ועד  – 31/8/2019יחויבו בתשלום חודש אחד
עזיבה של הגן החל מ  1/9/2019תחויב בתשלום חודש וחצי.
עזיבה החל מ  1/2/2020תחויב במלוא עלות התשלומים עד .31/8
צהרון וקייטנה ) *על פי רישום(
ביטול מרגע הרישום ועד  15/5/2019לא יגררו חיוב מעבר לדמי המקדמה.
ביטול החל מ  16/5/2019ועד  -30/6/2019יחויבו בתשלום חצי חודש אחד ) צהרון ו/או
קייטנה -על פי רישום(
 1/7/2019ועד  - 31/8/2019חויבו בתשלום חודש אחד )צהרון ו/או קייטנה -על פי רישום(
ביטול החל מ  1/9/2019ועד  31/1/2020יחויבו בתשלום חודש וחצי ) צהרון ו/או קייטנה-
על פי רישום(
החל מ 1/2/2020 -יחויבו במלאו עלות עד  ) 31/8צהרון ו/או קייטנה -על פי רישום(
למען הסר ספק ,לא ניתן להודיע עד  1לפברואר על ביטול שתוקפו לאחר אפריל .2019
●

במקרה ואי קבלת הילד/ה לגן נעשו על פי החלטת העמותה לא יגבו תשלומים
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רישום
רישום מול מועצת שוהם ,מודיעין וחבל מודיעין – חשוב

רישום זה נדרש בנוסף לרישום מול העמותה
שוהם
●

תושבי שוהם נדרשים לבצע רישום גם דרך המערכת הממוחשבת של המועצה וזאת
בהתאם לנהלי הרישום שלהם בין 7-27/1/2019

●

תושבים שאינם תושבי שוהם ומבקשים להירשם לאחד מגני שוהם ,נדרשים לבצע גם
רישום מול מועצת שוהם בתאריכים  7-27/1/2019בהתאם לנהלים שיפורסמו באתר
המועצה.

חבל מודיעין ומודיעין
● רישום מול הרשות המקומית חבל מודיעין ועיריית מודיעין יעשו על ידי העמותה בצורה
מרוכזת לאחר קבלת תשובה מן העמותה ,בהתאם לנהלי הרשות.
תושבים המתגוררים מחוץ לרשות נדרשים להגיש למועצה אישור לימודי חוץ – באחריות ההורים עד ה
.05/4/2019
אישור לימודי חוץ מהווה תנאי להשלמת הרישום ולא ניתן יהיה לקבל תלמיד ללא אישור זה.

רישום המשך  -המשך לימודים באותו גן
שימו לב! רק בקשות שמולאו לפי כל הקריטריונים הללו יבדקו

.1
.2
.3

מילוי טפסים הבאים :פרטים אישיים וטופס הרשמה – מעבר לטופס המקוון
אמנה חינוכית – מעבר לטופס המקוון
טופס ויתור סודיות – מעבר לטופס המקוון
במקרים בהם יעלו שאלות פדגוגיות ,צוות הגן יזמן את המשפחה לשיחה אישית ולאחר מכן
תתקבל החלטה והודעה למשפחה בהתאם.

רישום חדש  -מעבר לגן בוגר ורישום ילד/ה חדש/ה לאחת מן המסגרות
שימו לב! רק בקשות שמולאו לפי כל הקריטריונים הללו יתקבלו

 .1מילוי טפסים הבאים :
א .פרטים אישיים והרשמה – מעבר לטופס המקוון
ב .אמנה חינוכית   -מעבר לטופס המקוון
ג .טופס ויתור סודיות – מעבר לטופס מקוון
ד .שאלון הורים – מעבר לטופס המקוון
 .2משפחות חדשות  -ביקור בגן – רק בתיאום מול צוות הגן בהתאם לרשום מטה
גן בלוט –  03-9792266עד השעה  13:00בשעות אח״צ רינת 0522633001
גן אצטרובל –  03-9737379עד השעה  13:30בשעות אח״צ ימית 050-6301370
–  08-9766013עד השעה  13:30בשעות אח״צ איילה 0504748088
גן אלון 
גן שקמה –  08-6466423עד 14:00
גן גפן –  08-9717387עד שעה 13:30
 .3ערב מבוא – בערב זה ינתן מידע על גני העמותה ,דרכי העבודה בגן צעיר ובגן בוגר ומבנה
העמותה .אנו ממליצים למשפחות הממשיכות המבקשות להרשם לגן בוגר ,להגיע.
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ערבי מבוא לגני מודיעין ולפיד יתקיים בתאריך , 15/1
בשעה  ,20:30רחוב השקמה 11א ,לפיד.
ערב מבוא לגני שוהם ,יתקיימו בתאריך , 7/1
בשעה  ,20:30רחבת עדי  ,5שוהם
קבלה לגנים תעשה רק לאחר בחינה של כמות המקומות הפנויים בכל גן ובדיקה של שאלוני
הורים ,מפגש עם ההורים במקרים בהם תידרש בחינה נוספת.
 . 4קבלת תשובות מהעמותה במייל עד 18/3/2019
מילוי טפסים אלו אינו מהווה הודעה על קבלת הילד/ה לאחד מגני העמותה
הודעה רשמית על קבלתו/ה לגן תשלח במייל עד ה 18 -למרץ 2019
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רקע כללי
חינוך וולדורף
בחינוך ולדורף מחנכים את הילדים באהבה .חינוך ולדורף שם במרכז תפיסתו החינוכית את
הפסיכולוגיה ההתפתחותית של רודולף שטיינר.
פסיכולוגיה התפתחותית זו רואה את הילד קודם כל כישות מתפתחת ,ואת הילדות כפרק זמן
משמעותי ובעל ערך לשם עצמו .הילדות נתפסת כתקופה של הבשלה ,של צמיחה פנימית
ושל לידה הדרגתית של כשרים ,איכויות והבנות.
לאור פסיכולוגיה התפתחותית זו ,נתפס הילד כישות בהתהוות וצמיחה אלי הבגרות ,ולא
כמבוגר קטן .חינוך ולדורף אינו שואל מה יש ללמד בתחום ידע זה או אחר ,אלא כיצד יש
ללמד בהתאם להתפתחותו הספציפית של ילד מסוים וקבוצת בני גילו .כל המערכת החינוכית
סביב הילד בחינוך ולדורף מנסה להתכוון לשאלה זו .תוכניות הלימודים ,המתודות ודרכי
הלימוד ,הגישה לילד ,האווירה הלימודית ,סביבת הלימוד וכל שאר האלמנטים של חיי הגן
מכוונים לתת מעין תשובה לשלב ההתפתחותי בו נמצאים

גן ולדורף
גן ולדורף הוא כמו בית חם .יש בו גננות וגננים המטפחים את הגן כביתם שלהם ומשתדלים
להעניק תחושה זו לילדים .ריח הבישולים אופף את הגן משעות הבוקר והילדים שותפים
לשמירת הסדר והניקיון בבית .הגננים הינם אקדמאים בוגרי מכללות דוד ילין וסמינר
הקיבוצים ולעזר להם נוכחות צוות תומך ,אשר מהוות חלק בלתי נפרד מצוות הגן הן מבחינת
העשייה והן מבחינת מעורבות ומחויבות.
הגננים מלווים ע"י יועצת חינוכית /מלווה פדגוגית -אשר צופה בנעשה בגן ,תומכת בצוות
מבחינת פדגוגית ועבודת הצוות.
הדגש בגן ולדורף הוא על סיוע ,נשיאה ,טיפוח והפריה .כשם שהשמש קורנת ,מעניקה
ותומכת בהתפתחותו של הפרח ,בגן ולדורף עוטפים את הילד בסביבה המסייעת לו להעצים
את היכולות הפנימיות שלו .בעזרת יכולות אלו ,יוכל לפתח את יכולות החשיבה והרגש שלו
בעתיד.
תווי הפנים של הבובות ,הגמדים והפיות שגרים אצלנו בגן ,עשויים כך שאינם מושלמים עד
תום .באופן כזה ,הילד יכול להזדהות איתם ובכל יום ל'האנישם' )מלשון האנשה( לדמות
אחרת או למצב רוח אחר .היום הבובה היא מלכה ,מחר היא תהיה אמא ובזמן אחר תהיה כל
דמות מפרי דמיונו המתפתח של הילד.
בגן ולדורף משתדלים שלא להתערב בזמן המשחק החופשי של הילדים ,כדי שלא להפריע
לפעולתו של עולם הדמיון העשיר .בזמן זה הילדים מפתחים את הדמיון ,ואת יכולת פתרון
הבעיות ,יצירתיות וקשירת וקשרים חברתיים נבנים.
לעיתים אנו מגרים את הילדים לפתח את דמיונם באופנים שונים :אנו מניחים בד משי כחול
על השטיח ,והרי לנו אגם; כמה אצטרובלים ,והנה מופיע היער הקסום המקיף את האגם ,הנה
הסוס בא לשתות מן האגם; כמה קוביות בונות את ביתו של הגמד שומר האגם ומולנו נפרש
עולם מלא בעל אינסוף אפשרויות למשחק.
כמו העולם הקסום הנפרש לפנינו על השטיח ,כך הגן כולו שרוי באווירה קסומה ועוטפת
המסייעת לילד להישאר בעולמו העשיר ואינה מאלצת אותו לוותר על עולמו.
הריתמוס בגן ולדורף
התהליך העובר על פרח משלב הזרע ועד הופעת הפרח שבו טמונים זרעי העתיד והפרי ,הנו
קבוע ובעל ריתמוס )קצב פנימי( מסוים.
כך אף חייו של האדם ,כמו כל יצור בטבע ,משולבים בו ריתמוסים רבים :יום ולילה ,עונות
השנה ,מערכת הדם ,מערכת הנשימה ועוד ..גם בגני ולדורף קיים ריתמוס קבוע.
ריתמוס קבוע בגן גורם לכך שהילדים יודעים באיזה יום מתקיימת פעילות זו או אחרת ,באיזה
יום אוכלים פשטידה ובאיזה יום יוצאים לפיקניק .דבר זה נוסך בילדים ביטחון החיוני ליצירת
הקרקע ולאווירה לה הם זקוקים על מנת להתפתח ולגדול.
הריתמוס בגן מתחלק לשלושה או לארבעה רבדים :ריתמוס יומי ,ריתמוס שבועי וריתמוס
עונתי/שנתי.
כל הריתמוסים מתואמים לתהליך הנשימה -שאיפה ונשיפה.
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כשם שהשאיפה מכניסה את החוץ פנימה ,ההופך להיות חלק מגופנו והנשיפה הינה שחרור
כך הריתמוס היומי בגן בנוי על התכנסות )מעגל ,סיפור( ושחרור )משחק בחצר ,טיול(.
בריתמוס היומי אנו מקבלים את הילדים בבוקר ואחרי חיבוק ונשיקה הם מתפזרים לשחק
במשחקים השונים .תוך כדי כך ,הם יכולים לבחור בהכנות )לחתוך ירקות( לארוחת הבוקר
והצהרים ,כמו חיתוך ירקות ,הכנת טחינה ועוד.
לאחר מכן ,מתקיימת פעילות הבוקר המשתנה מיום ליום )אותה נפרט בהמשך( .הילדים
משחקים עוד זמן קצר ,מתיישבים על השטיח למעגל בוקר -מעגל תנועה ,מתכנסים לארוחת
הבוקר ,,יוצאים לחצר וחוזרים שוב לסיפור ,ארוחת צהריים ומנוחה.
הריתמוס השבועי שונה בעיקר בפעילות היומית ובמה שמוגש לארוחת-הצהרים.
ביום ראשון אנו מכינים ואופים לחם לכל השבוע
ביום שני אנו מציירים בצבעי מים
ביום שלישי צובעים בגירי שעווה
ביום רביעי אנו אופים עוגיות -לישת בצק והתכנסות פנימה ,או יוצרים בבוקר בפלסטלינה /
דונג ,המדמה את פעולת הלישה ,תורמת לפיתוח המוטוריקה ואף לפיתוח הדמיון.
וביום חמישי ,שהוא יום טיול ופיקניק ,נעסוק בבוקר בפעולות טרום תפירה )המתאימות
לגילאי  (4-5כמו :השחלת חוט במחט ,תפירת עלי שלכת ,שזירת פרחים ,חרוזים ועוד.
ביום שישי שורה בגן אווירת קודש של שבת המלכה ,ביום זה נלוש ונאפה חלות מתוקות.

אנו לעולם לא נאמר לילד מה לצייר ,או מה לפסל עם הפלסטלינה .אנו נגיש לו את האמצעים
ובהם ייצור ככל העולה על רוחו ודמיונו .תמיג ישנה גננת אשר עובדת בעצמה בשולחן היצרה
יחד עם הילדים.
הריתמוס המתחלף בקצב יותר איטי הוא ריתמוס המעגלים והסיפורים.
המפגש בבוקר הוא סיפור -דקלום בתנועה ,זהו זמן להקניה ,שבו משולבות תנועות
המפתחות את המוטוריקה בכל הגוף וגם ידע על הסובב אותנו בטבע בעונות השונות או על
מקצועות שונים כמו :הסנדלר והגמדים החמודים או מר לחמני האופה ,המכין סופגניות
לחנוכה:
בבוקר קמתי
את עיניי פקחתי
את ידיי מתחתי
מעלה מעלה עד השמים
ומטה מטה עד האדמה.
פתחתי את החלון
לראות מה יפה היום.
ולפתע ,ריח נפלא עלה באפי.
מאין הוא מגיע?
וכל הילדים צועקים' -מהבית של מר לחמני'.
אל מר לחמני האופה נלך
אל בית המאפה.
נדפוק על הדלת ,טוק טוק טוק
נקרא:
מר לחני האופה...
אך אין קול ואין מענה,

והסיפור ממשיך עוד ועוד…
המעגלים והסיפורים מתחלפים כל שבועיים -שלושה על מנת לתת לילדים שהות ללמוד
ולהתרגל לסיפור ולמעגל ולטפח באמצעות ההרגל את תחושת הביטחון.
בשבוע הראשון אנו עורכים היכרות עם התוכן .מתחילים להכיר את התנועות והמילים
)הנאמרות בע"פ( .בשבוע השני ,הילד כבר מכיר את המעגל או הסיפור ובשבוע השלישי,
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המעגל נעשה מתוך ידיעת המוכר והיפה ,מתוך שמחה גדולה.
כמו ילד ,הבונה ומפרק ,בונה ומפרק  -ובכל פעם זה כיף כל כך גדול לראות שהוא יכול
ומצליח שוב ושוב .כך אף במעגל ובסיפור' -כן ,אני מכיר את זה .אני זוכר את התנועות ,אני
מצליח לעשות את כולן ,אני יודע מה הסוף של הסיפור' .הדבר נוסך ביטחון רב ביכולותיו.
מה שקובע את הריתמוס השנתי ,הן עונות השנה והחגים .כל עונה והפעילות שלה .כל חג
והחגיגה שלו.
בתחילת השנה אנו מוסקים זיתים ,או קוטפים רימונים ומפרקים את תוכנם העסיסי לסעודת
ראש השנה .בחנוכה נכין סופגניות ,בפסח נבנה טאבון ונאפה מצות .בקיץ נבצור ענבים ונכין
יין.
המעברים בין פעילות לפעילות במשך היום ,מתבצעים בדקלומים ושירים .לכל ארוחה יש
ברכה מתאימה וכל זאת לצורך שימור האווירה הקסומה והנעימה בגן.

גן רב גילאי וגן חובה בחינוך ולדורף
גן החובה מהווה נקוד ציון בחייו של הילד .תקופה זו ממצה בתוכה יכולות אותן פיתח הילד
עד היכנסו לגן החובה ומפתחת אותן להמשך חייו.
בכל סוג של כיתה א' נדרשים מן הילד סבלנות ,התמדה ,יכולת ביצוע הוראות ,לימוד קרוא
וכתוב ,בשלות ויכולת לשבת במשך פרקי זמן ממושכים .בגן ולדורף הילד ממשיך לפתח
ולבנות את הכלים והמיומנויות הנדרשים לקראת אתגרי כיתה א' .הפעילויות הופכות ארוכות
ומורכבות יותר בשילוב תנועות פיזיות ודגש רב על פיתוח המוטוריקה הגסה והעדינה .השפה
במעגל הינה עשירה וגבוהה יותר .הילד מתנסה בישיבה ממושכת יותר בפעילויות ובמעגלים.
ניתן תשומת לב להשתתפות וישיבה על הכיסא ,השלמת העבודה הנעשית בפעילות היומית
)ציור ,פלסטלינה וכו( כפי שדורשים מהילד בכיתה א' .בנוסף יתווספו אל הפעילויות במעגל
השנתי עבודות שימשכו על פני מספר שבועות או אף חודשים וידרשו מהילד התמדה ויכולות
פיזיות המתאימות לשלב בו הוא נמצא .בין עבודות אלו ניתן למנות :נגרות ,תפירה וסריגת
אצבעות .באמצעות עבודות אלו ,לומד הילד לשבת בסבלנות ליד השולחן ,לקבל אחריות על
עבודתו ,להתמיד במשימה ,לעקוב אחר הוראות לקבל סמכות וכמובן לשפר את יכולותיו
המוטוריות תוך חיזוק הצד הדומיננטי -ימין או שמאל .כמו כן רוכש הילד אלמנטים פיסיולוגים
החשובים למיומנות הכתיבה.
כל הפעילויות הנעשות בגן מכוונות לאתגר את הילד ,למצות את היכולות אותן פיתח עד היום
ולפתח יכולות חדשות.
ניתן להקביל את תקופת גן חובה לתקופת הביניים בה זחל הפרפר הופך לגולם ,אמנם מן
החוץ אין רואים התרחשות אך בתוך תוכו הגולם ,הזחל שעד היום טעם מן העולם
ברעבתנות ,הופך בסוף ההבשלה לפרפר חינני בעל כנפיים בשלל גוונים אשר יאפשר לו
לחוות ריחות וטעמים שלא חווה מעולם.
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טופס הרשמה לשנה"ל תש״פ )(2019-2020
פרטי הילד/ה
שם פרטי
ת.ז.
תאריך לידה

שם משפחה
מין
גיל בספטמבר
2019
תאריך עלייה

ארץ לידה

פרטי ההורים

האם

ז/נ

האב

שם פרטי
שם משפחה
ת.ז
תאריך לידה
ארץ לידה
מצב משפחתי
כתובת מלאה
טלפון בבית
טלפון נייד
מקצוע
מקום העבודה
טלפון בעבודה
כתובת דוא”ל )
(e-mail

מסגרת נוכחית:
מסגרת
גן בלוט
גן גפן
גן אלון
גן אצטרובל
גן שקמה

◻

מיקום
שוהם
רעות
לפיד
שוהם
לפיד

גיל ב 1/9/2019
 2.5עד 4.00
 2.06עד 4.08
 2.08עד 4.08
 4.00עד גיל בי"ס
 4.09עד גיל בי"ס

שכבת גיל
קטנטנים-טרום טרום חובה
טרום טרום חובה-טרום חובה
טרום טרום חובה-טרום חובה
טרום חובה-חובה
חובה

ברצוני לרשום את בני/בתי למסגרת החינוך האנתרופוסופי בשנה"ל תש״פ .2019-2020
עדיפות ראשונה

 עדיפות שניה

◻

ידוע לנו שמיקומה המדויק של המסגרת החינוכית בה בחרנו אינו ידוע בשלב זה.

◻

ידוע לנו שהשיבוץ הסופי למסגרת החינוכית יהיה על בסיס המלצת הצוות ומקום פנוי.
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ביטול הרישום יתקבל עם הגשת מכתב ביטול בהתאם לנהלי הביטול.

דמי מקדמה לשיורתים הנוספים:
◻ משפחות ממשיכות – הננו מאשרים את גביית דמי המקדמה מהוראת הקבע הקיימת בעמותה .החיוב יעשה
בשני תשלומים שווים של  450ש״ח בתאריכים 5/2/2019 ,5/1/2019
◻ משפחה חדשה •מצב שיק על סך  900₪לפקודת עמותת גנאחר• תאריך פירעון
 •6/2/2019בהתאם לנהלי רישום
בהתאם לנהלי הרישום – יש לסמן את השירות המבוקש
◻

ידוע לנו שללא הגשת כל הטפסים בערכה זו בקשתנו לא תיבדק.

◻ אנו מאשרים את גביית תשלומי ההורים מהוראת הקבע הקיימת בעמותה•
◻ אנו מבקשים להירשם לפעילות חודש יולי• ארוחות בוקר וצוהריים והעשרת בוקר• גביית התשלום
תעשה מהוראת הקבע הקיימת בעמותה•בהתאם לפרטים שיעברו לעמותה•
◻ אנו מבקשים להירשם לצהרון הגן וגביית התשלום תעשה מהוראת הקבע הקיימת
בעמותה•בהתאם לפרטים שיעברו לעמותה•
◻ אנו מבקשים להירשם לימי הקייטנה בגן וגביית התשלום תעשה מהוראת הקבע הקיימת בעמותה•
בהתאם לפרטים שיעברו לעמותה•
◻ אנו מתחייבים להסדיר מול העמתה את הוראת הקבע עבור תשלום דמי העשרה ,צהרון וקייטנה )בהתאם
לרישום ( עד שבועיים מרגע קבלת מייל תשובה מהעמותה.

הערות:

על החתום:
___________

_________

______________
שם ההורה 1

חתימה

תאריך

______________
שם ההורה 2

____________
חתימה

___________
תאריך
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אמנה חינוכית

גני 'עמותת גנאחר באזור מודיעין' פועלים על-פי שיטת חינוך ולדורף )חינוך אנתרופוסופי( .שיטת חינוך זו מבוססת
על הבנת האדם ודרך התפתחותו על פי משנתו של דר' רודולף שטיינר.
בחינוך זה מושם דגש מיוחד על פיתוח המיומנויות החברתיות ,היצירתיות ,הדמיון והחושים האומנותיים של הילד,
תוך התבוננות בגיל הילד והשלב ההתפתחותי בו הוא נמצא ,כפי שהוא מובן לאור מדע הרוח האנתרופוסופי .כך
כשיגיע הילד לבגרות ,הוא יוכל לממש את רצונותיו ויכולותיו תוך השענות על בסיס פנימי עשיר ורחב.
הורים השולחים את ילדם לגני העמותה ,מביעים בזאת אמון ותמיכה בעקרי חינוך ולדורף וכן את רצונם שילדם
יתחנך בדרך זו.
כמו-כן מכירים ההורים בצוות החינוכי של הגנים ובצוות נושא גנים כסמכות הבלעדית בכל הקשור לשאלות
חינוכיות פדגוגיות ,התנהלות הגן לרבות התכנים ואופן העברתם.
ההורים מתחייבים למלא את טפסי הרישום במלואם ולפרט בהם כל קושי או צורך מיוחד של הילד ,וכן להציג כל
אבחון או מידע חיוני אחר להצלחת השתלבותו של הילד במסגרת הגן .אי גילוי מידע כאמור מאפשר לעמותה להביא
לסיום לימודיו של הילד במסגרת הגן וזאת אף באמצע שנת לימודים .כמו כן מתחייבים ההורים לפעול בהתאם
להוראות הצוות החינוכי והטיפולי בגנים להבטחת השתלבותו המיטבית של הילד במסגרת הגן .חוסר שיתוף פעולה
עשוי אף הוא לגרור סיום לימודי הילד במסגרת הגן וזאת אף במהלך שנת לימודים.
הצוות החינוכי רואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה ועבודה משותפת עם ההורים לקידום מטרות הגן.
במהלך שנת הלימודים העמותה והצוות החינוכי ייזמו מפגשים והרצאות במטרה להרחיב את הידע של ההורים
בעיקריה של שיטת חינוך ולדורף .ההורים מתחייבים לעשות מאמץ על מנת להגיע למפגשים אלה שיאפשרו להם
לרכוש כלים להבנת התהליך החינוכי המתרחש בגן.
'עמותת גנאחר באזור מודיעין' היא הגוף האחראי משפטית-כלכלית על הגנים.
העמותה אחראית על תקציב הגן ,קביעת תשלומים וגבייתם ועל הניהול האדמיניסטרטיבי של הגן .יחד עם זאת,
מאחר וחברי העמותה הינם מתנדבים המבצעים את עבודתם מתוך תחושת שליחות חינוכית וללא קבלת שכר,
ההתנהלות מולם דורשת התחשבות ,אורך רוח וכבוד הדדי.
התזונה בגן היא תזונה צמחונית שנקבעה בשיתוף עם מומחים בתחום ,לרבות תזונאים מומחים .המזון בגן מאוזן
ובריא ,בהתאם לרוח שיטת חינוך ולדורף .ההורים אחראיים להודיע לצוות הגננות על כל רגישות ו/או בעיה
בריאותית כלשהי של ילדם ,לרבות רגישות לסוג מזון מסוים.

אנו מאשרים כי קראנו את האמור ואנו מסכימים ומתחייבים לפעול לפיו :
שם ההורים ________________________ :
___________________________

חתימת ההורים _____________________ :
___________________________
תאריך ___________________________:
__________________________
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טופס ויתור סודיות

להורי הילד/ה שלום רב,
צוות הגן שם דגש על היכרותו עם הילד/ה הנכנס/ת בשעריו ,על מנת לאפשר לו/לה מענה
תומך ככל הניתן.
אנא אשרו את קבלת המידע הרלוונטי מאת המסגרת החינוכית בה לומד/ת הילד/ה בשנת
הלימודים הנוכחית.
שם הגן  ____________:שם הגננת__________________ :טלפון של הגננת
_____________:

בברכה,
הנהלת הגן וצוות הגן.

אנו הח״מ הורי הילד/ה _______________________ ת.ז.
_____________________
מאשרים לצוות הגן לפנות אל המסגרת החינוכית הנוכחית בה לומד/ת ילדנו/ילדתנו לצורך
קבלת מידע הדרוש עבור השתלבותו בגן בשנת הלימודים תש״ט.

שם ההורה  ___________________ 1חתימת ההורה  __________ 1תאריך
_____________
שם ההורה  ___________________ 2חתימת ההורה  __________ 2תאריך
_____________

גני עמותת גנאחר מודיעין ,לפיד ושוהם

הרשמה שנת תש״פ

מעבר לטופס המקוון
שאלות להורים
)מיועד לילדים חדשים בגני העמותה וילדים העולים מגן צעיר לגן בוגר(
הפרטים בשאלון זה ישמשו את צוות הגן בלבד .מטרתו לתת לנו תמונה על הילד/ה ,כך שנוכל לפגוש אותו/ה לא מנקודת האפס אלא מתוך
הכרות מסוימת .הפרטים הם חלק בלתי נפרד מהביוגרפיה של הילד/ה ומאפשרים להבין תהליכים שונים והשפעות בתחום הרגשי.
אנו מודים על שיתוף הפעולה.
שם הילד/ה  :פרטי ________ משפחה ___________ ת.ז ____________
מין:

תאריך לידה _____________ :

זכר/נקבה

כתובת _______________________:טלפון _________ :נייד _________:
מסגרת נוכחית  ___________________:מבקשים להירשם ל _____________:
שם האם________________ :

עיסוק______________ :

שם האב_________________ :

עיסוק_____________ :

.1

איך ומדוע הגעתם לעמותת גנאחר ולגן שלנו

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________
.2

מה בחינוך וולדורף )חינוך אנתרופוסופי( נוגע ללבכם?

א____________________________________________.ב_______________________________________.
__________
ג__________________________________________________________________.
.3

האם תרצו/חושבים על לשלוח את ילדכם בעתיד לבית חינוך אלומות )שאלת רשות( ?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________
.4

באיזו מסגרת נמצא/ת הילד/ה כיום ?

______________________________________________________________________________________
__________

.5

מהי שפת אם המדוברת בבית עם הילד/ה ?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________
.6

מיקום הילד/ה במשפחה ) בכור/שני ,תאומים וכו׳(

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________
.7

מצב משפחתי של ההורים כיום ) חיים יחד/פרודים/אחר ( ?

______________________________________________________________________________________

גני עמותת גנאחר מודיעין ,לפיד ושוהם

הרשמה שנת תש״פ

______________________________________________________________________________________
____________________
מהלך ההריון והלידה

.8

א .תארו בקצרה את מהלך ההריון והאם היו בעיות מיוחדות
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________
ב .תארו בקצרה את מהלך הלידה כנ"ל
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____________________
תארו באופן כללי את השנה הראשונה לחיי הילד/ה

.9

ינק /לא ינק ,תינוק רגוע/הרבה לבכות ,נרדם בקלות/התעורר רבות
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____
תארו את ההתפתחות המוטורית

.10

האם שלבי ההתפתחות היו תקינים ובזמן /היו עיכובים )באיזה תחום (
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______
למי מבני המשפחה הקרובה הילד/ה קשור וקרוב?

.11

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______
תארו בקצרה את מערכת היחסים של הילד עם צוות הגן/מסגרת הנוכחי) .פרידה בבוקר/קשור לאנשי צוות (

.12

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______
תארו את סדר יום המשפחתי ,משעת היקיצה ועד שנת הלילה

.13

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______
.14

א .האם הילד/ה קיבל חיסונים?

_______________________________________________________________
ב .האם הילד/ה לוקח תרופות באופן קבוע ואילו ?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________
.15

האם לילד/ה רגישות לאוכל /אלרגיות?

הרשמה שנת תש״פ
.16

גני עמותת גנאחר מודיעין ,לפיד ושוהם
מה הילד/ה אוהב לאכול?

_____________________________________________________________________________________
___________________________________________
.17

האם צוות הגן המליץ על אבחון מקצועי ? במידה וכן לאיזה ?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________
.18

האם הילד/ה עבר אבחון כלשהו בשלוש השנים האחרונות ?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________
.19

האם הילד/ילדה היה או עדיין מטופל אצל קלינאית תקשורת/פזיותרפיה/מרפאה בעיסוק וכדומה?

______________________________________________________________________________________
__________
.20

תארו בקצרה את ילדכם ,מה הוא אוהב לעשות ,במה הוא משחק וכו'

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______

כל הפרטים שרשמנו לעיל ,נכונים לפי מיטב ידיעתנו.
חתימת הורה  1של הילד/ה______________ חתימת הורה  2של
הילד/ה_____________________
תאריך

תאריך

אנו מודים לכם מאוד על שיתוף הפעולה ועל הזמן שהקדשתם למילוי השאלות.

תודה על שיתוף הפעולה
צוות הגן

