
 

 

נו למערכת החינוך הממסדית. חשוב לנו שדור ההמשך יקבל את גן הילדים הוא שער הכניסה של ילדי
 החינוך הטוב ביותר האפשרי בתנאים הטובים ביותר האפשריים.

  יחל ביום עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התש"פ   הציבוריים לדיםהיהרישום לגני 

 התשע"ט ראשון כ"א בשבט  ( ויימשך עד יום2019בינואר  7שני א' בשבט התשע"ט )

 (.2019בינואר  27)

 בין התארכים : ג'ן  -ככל שנה הרישום לגני חובה וטרום חובה מתבצע במועצה המקומית בית

 .31/12/2014 עד  01/01/2014 שבין בתקופה שנולדו הילדים – חובה גן – שנים 5 גילאי

 ,31/12/2015 עד  01/01/2015 שבין בתקופה שנולדו הילדים– חובה טרום גן – שנים 4 גילאי

 '( .ב שנתון)

 (.אוטומטי באופן נרשמים הם לרישום להגיע צורך אין) 

 .31/12/2016 עד  01/01/2016 שבין בתקופה שנולדו הילדים -חובה טרום טרום גן -שנים 3 גילאי

 '(א שנתון)                                                      

 על, יסודי קדם לחינוך היחידה מנהלת של למשרדה, החינוך למחלקת להגיע מתבקשים הנכם, כן  על
 . שלכם הבת/הבן לרשום מנת

 בטופס אינטרנטי רישום, ן'ג – בית המקומית המועצה אתר דרך להירשם שבאפשרותכם לציין יש

 www.beit-jann.muni.il: האתר כתובת:  שלהלן בכתובת המקוון

,  יח' לחינוך קדם יסודי במועצה המקומית בית ג'ןאותו  בסיום הרישום יש להדפיס את הטופס, ולהביא 
 .אנא להקפיד במילוי כל הפרטים עם כתובת מלאה, מס' טלפונים, וכתובת דואר אלקטרוני

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ברישום עזרה צריכים

  התהליך בביצוע מתקשים או לאינטרנט גישה להם שאין לתושבים, הרישום אודות ובירורים למידע

 :ן'ג -בבית יסודי קדם לחינוך והיחידה החינוך מחלקת צוות

 0509022319 – טאפש מוהנא מר – החינוך אגף מנהל

 0508350090 -.סלאלחה' אבתהאג' הגב – הילדים גני מנהלת -יסודי קדם לחינוך היחידה מנהלת

 0508350090  -סלאלחה' אבתהאג' גב – ושיבוץ רישום אחראית

 0525992533 - זויהד מהא' גב –:   המחלקה מזכירת

 0549480838 - סלאח אבו מיס' גב –  ניצנים תכנית -צהרונים רכזת



 :לדעת חשוב

 .ומעלה 3 מגיל הילדים כל על יחול חינם חינוך חוק, ג"התשע הלימודים משנת

 ילדים הנמצאים במערכת להירשם בכל שנה מחדשהעל  –ל ילד חייב ברישום לגני הילדים כ
 . ובהתאם לקריטריונים שנקבעו  -היחידה לחינוך קדם יסודיהשיבוצים לגנים יעשו ע"י 

 .ההורים כתובת המגורים של הילד ולא תתאפשר בחירת גן על ידי לפיהשיבוץ יעשה 

  ילדים עם צרכים  .זכאי כל ילד לקבל חינוך חינם מטעם המדינה 18ועד לגיל  3מגיל

 .זכאים לחינוך מיוחד  21עד  3בגילאי  מיוחדים

 גרות המתאימות להםחובת ההורים לשלוח את ילדיהם בגילאים אלה ללמוד במס. 

 מי זכאי

במדינת  לכל ילד/ה ונער/ה תהליך מימוש הזכות.(כנית לימודי כתה י")עד לסיום ת 18 - 3ל ילד/ה מגיל כ
 ך(.ישראל נתונה הזכות לחינו

 .חוק לימוד חובה חל על תלמידי: גן חובה, בית ספר יסודי, חטיבת ביניים ותיכון

למסגרות המתאימות להם, מגן החובה ועד לכתה י"ב בבית חובתם של ההורים לשלוח את ילדיהם 

 .הספר

 .18 - 3על משרד החינוך לספק את מסגרות החינוך המתאימות, ולאפשר חינוך חינם בגילאים 

  ומעלה 3 -חובת ההורים לרשום את ילדם למוסד חינוך מוכר בהגיעו לגיל לימוד חובה. 

 כללי, עובדים, מזרחי או אגודת ישראל :זכות ההורים לבחור בזרם החינוך שבו ילמדו ילדיהם. 

 לדעת את תכנית הלימודים של ילדם זכות ההורים. 

 העברת תלמיד לבית ספר אחר הורים יכולים לבקש. 

 החינוך משרד מפקחות

 . גב' איהאב קאסם חלבי -ממלכתי חינוך מפקחת

 פאדיה פלאח .' גב -מיוחד חינוך מפקחת

 הגן צוות

 , החינוך משרד בפיקוח גננת

 .המקומית הרשות בפיקוח סייעת

 .המקומית הרשות בפיקוח נוספת סייעת בגן ילד 30 מעל( 3 – 4 גילאי) חובה הקדם בגני

 בגן הילדים' מס

 .גן כיתת בכל ילדים 35 עד

 : הפעילות שעות

 חובה טרום בגילאי

 .14:00 - 7:30' ה-'א ימים

 תכנית ניצנים. -16:00 – 14:00

https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D_%D7%A2%D7%9D_%D7%A6%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%96%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A_%D7%9E%D7%99%D7%95%D7%97%D7%93
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%96%D7%A8%D7%9D_%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A8%D7%94_%D7%91%D7%96%D7%A8%D7%9D_%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%98_%D7%A9%D7%9C_%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%AA_%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%98_%D7%A9%D7%9C_%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%A0%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9E%D7%95%D7%93%D7%99%D7%9D
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%90%D7%97%D7%A8
https://www.kolzchut.org.il/he/%D7%94%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%94_%D7%9C%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A1%D7%A4%D7%A8_%D7%90%D7%97%D7%A8


 גילאי חובה :

 16:00 – 7:30ה' ,  –ימים א' 

 גילאי הרכב

 3+4גילאי  –גני טרום חובה  - 13

 5גילאי  – חובה גני חובה  -7

 3-9גילאים  -גן שפתי

 –ילדי חובה  172 -ילדים טרום חובה ו 383לומדים  –בשנת הלימודים הנוכחית תשע"ט 

 ילדים בגן שפתי . 12

 ונעילתם הגנים פתיחת שעות

 . ל"מנכ חוזר הנחיות פי על סריקה וביצוע הסייעת י"ע הגן פתיחת - 07:30

 .08:30 השעה עד הילדים וקבלת הגן פתיחת - 07:35

 .הגן סגירת - 08:30

 .(ההורים ללא הילדים כניסת) למאחרים הגן פתיחת - 08:45

 .(ההורים ללא) לימודים יום סיום עד הגן ונעילת ואחרונה נוספת פעם הגן פתיחת - 09:00

 .(בלבד דצמבר חודש ועד 3-4 בגילאי לילדים מיועד) מבוקרת בצורה הילדים לשחרור הגן פתיחת - 13:30

 .הלימודים יום סיום – לצהרונים נשארים שאינם הילדים כל שחרור - 14:00

 .ניצניםתכנית  -לכך שנרשמו לילדים בגן בצהרון פעילות - 14:00-16:00

 תשלומים:

  :תשלום חד פעמי -ביטוח תאונות אישיות 

בשנת הלימודים  -גובה הסכום נקבע ע"י משרד החינוך ומפורסם לקראת פתיחת שנת הלימודים 

 .ש"ח 45נקבע תשלום בסך  הנוכחית

  .מחלקת הגביההתשלום ייגבה באמצעות 

  

 תשלום חד פעמי - סל תרבות ארצי

 .האומנות השונים חשיפת הילדים למופעי תרבות מתחומי 
בשנת הלימודים  -רבי נקבע מדי שנה ע"י משרד החינוך ומפורסם לקראת שנת הלימודים המחיר המ

 בגני הילדים.  ש"ח 40 של  תשלום סך תשע"ט נקבע

 תכנית קרב  –העשרה  תוכניות

 )ת תשלומי רשות)במסגר -עבור שני חוגים בכל גן  ד פעמי ושנתיתשלום ח

 עבור שני החוגים שנתי . ₪ 180תשלום  – במימון ההורים

 פר תלמיד. ₪ 50 – במימון הרשות

 לבחירת הגננת , בתדירות פעמיים בשבוע  להעשרה חוגים שני מופעל גן בכל



 חוג מוסיקה, חוג סיפור, וחוג חשיבה חשבונית.

 -מכתבת אלפאנוס – אלפאנוסספריית  

הגנים דוברי הערבית בישראל, שמטרתה לטפח בקרב ילדי הגן אהבה לקריאה ולספרים תכנית לילדי  
 ולעודד תרבות של קריאה ושיח בגן ובחיק המשפחה.

המפגש עם הספרים מעניק הזדמנות לפעילות מגבשת ומהנה ולשיח משפחתי בנושא ערכים, מנהגים 
צרת הזדמנות לגננות ולהורים להעשרת לעולמם של הילדים, ויוחברתיים ותרבותיים וחוויות הקרובות 

 השפה, לטיפוח כישורי חשיבה, השיח וההבעה של הילדים.

 : צהרוני יום להעשרה
 ₪. 450עלות שנתית ₪,  50, לנרשמים בלבד -עבור ילד תשלום חודשי  - תכנית ניצנים

 .2גביית התשלומים מתבצעת במחלקת הגביה במועצה המקומית בית ג'ן. קומה 

יגבו בנפרד בגן  ,בחוזר מנכ"ל המותר לגבייה טיולים, מסיבות ופעילויות נוספות בגן על פיבור עתשלומים 

 .הילדים

 צהרוני יום להעשרה 

 חמות, לימודיות, חינוכיות המשך מסגרות ילדים גניל היחידה  מפעילה, עובדים הורים של לרווחתם
 .בגנים הפורמאלי הלימודים ליום כהמשך ותומכות

 !לידיעתכם

 .הרישום בתקופת הנרשמים תלמידים 22 במינימום מותנית צהרון פתיחת

 חינוכית תכנית

 מעשירה, מלאה חינוכית פעילות, צהריים ארוחת הכולל  קבוע יום סדר של במתכונת פועלים םצהרוניה
 .ומגוונת

 הצהרון פעילות שעות

 16:00 - 14:00 השעות בין' ה-'א בימים

   בחופשות ניצנים תכנית

קיצור ימי  - מופעלת תכנית ניצנים בחופשות  – 7:30-13:00 ,תהשעו בין החינוך משרד של חופשה בימי
 בחמישה ימים.החורף והאביב חופשת 

 23/12/2018-27/12/2018בחופשת החורף 

 .הקטןשף החוגים המופעלים תנועה וצליל, ה

 בצהרונים מבקרות אשר ומקצועיות בכירות גננות י"ע ומודרכים מלווים תכנית ניצנים צוותי

 .ובהכשרות מקצועיות מטעם המפעיל  בהשתלמויות משתתפים הצוותים כן כמו. הפעילות בשעות

 ארוחה

 בפיקוח מורשית קייטרינג חברת י"ע המוגשת, ומזינה חמה, בריאה צהריים ארוחת מקבלים הילדים
 ותזונה המזון איכות על לפיקוח החוק פי על נבנה הארוחה תפריט. וכלכלה למשק והחברה הבריאות משרד
 . 2014-ד"התשע, חינוך במוסדות נכונה

 חוגים

https://www.nzc.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/hozermancaltashlumim.pdf
https://www.nzc.org.il/_Uploads/dbsAttachedFiles/hozermancaltashlumim.pdf


 לדוגמא השנה. לשינויים נתון החוגים ונושאי החוגים מספר. העשרה מחוגי נהניםתכנית ניצנים  ילדי
 .ועודאומנות  –וצליל  תנועה חוגי בגנים מופעלים

 תכנית ניצנים –לצהרוני יום להעשרה  רישום

 .באינטרנט הילדים לגן הרישום במעמד מתבצע לתכנית ניצנים הרישום

 לתכנית ניצנים: רישום ביטול

 . רישום ביטול טופס באמצעות בכתב זאת יעשהתכנית ניצנים ל הרישום את לבטל המבקש הורה

 (.נוסף ובתשלום ברישום) קייטנה הילדים בגני מתקיימת הקיץ בחופשת

 הילדים בגני השיבוץ מדיניות

 . הילדהורי  של המגורים כתובתל בהתאם יעשה הילדים שיבוץ

 לשיבוץ הקריטריונים

 . הרשמית הרישום בתקופת רישום ביצוע .1

 , שנתון ב'. חובהטרום  בגן נוספת שנה הנשארים לילדים תינתן בשיבוץ עדיפות.  .2

 חוזה/  דירה רכישת חוזה/  זהות בתעודת המופיעה כתובת פ"ע המגורים באזור גן – מגורים אזור. 3
 .שכירות

 (.בנות, בנים) הגן של איזון יצירת  - מגדרי איזון. 7

 .השנתונים בין איזון יצירת -  גילאיים-דו בגנים איזון. 8

 .אחים איחוד – סמוכים בגנים אחים. 9

 .וחברתיים פסיכולוגיים – חינוכיים שיקולים. 10

 !לבכם לתשומת

 .שלהם הלידה לתאריך בהתאם חובה טרום לגן ישובצו, 2015 בשנתון שנולדו ילדים

 לעיל המופיעים לקריטריונים בהתאם הרשות ידי על תעשה באזור לגנים הילדים חלוקת

 .החינוך משרד ובאישור נרשמים במספר מותנית גן פתיחת

 ובהתאם דעתה שיקול לפי ברשות הנהוגות מידה לאמות בהתאם יקבע בגן הגילאי וההרכב השיבוץ
 .לנסיבות

 .הגן צוות באיוש שינויים יתכנו

 שיבוץ בגנים

 הגן., ודרך גננת 2019 יוני מחודש החל תפורסם הילדים לגן השיבוץ בדבר הודעה

 ערר הגשת

, או להגיע למשרדי  האינטרנט אתר דרך מקוון טופס מילוי י"ע השיבוץ קבלת לאחר ערר להגיש ניתן
 היחידה לחינוך קדם יסודי.

 בהודעת יצוין המדויק המועד. השיבוץ תשובת שליחת לאחר ימים 10 -מ יאוחר לא - הערר הגשת מועד
 .השיבוץ



 הילדים גני מפקחת, ג'ן -ית בית מחלקת החינוך במועצה המקומ של מיוחדת ועדה ידי על תידון והבקשה 
 .ה/הילד והורי הגן מנהלת, פסיכולוגי שירות, החינוך משרד של

 ,יקרים הורים

 הינו הילדים גן. במועצה המקומית בית ג'ן החינוך למערכת ילדיכם הצטרפות עם אתכם מברכים אנו
 אפשרויות לילדיכם מזמנת הילדים לגן הכניסה. והלימודית החינוכית בדרכו ילדיכם של הראשון הצעד

, ובפרט העצמאות פיתוח הוא האתגרים אחד. חדשים אתגרים בפניו מציבה גם אך, וצמיחה להתפתחות
 .צרכים על שליטה

 חינוכיות ויוזמות כניותת

, אומנויות, ומדעים מתמטיקה, שפה כישורי - הליבה למקצועות מחויבת יסודית הקדם החינוך מערכת
 (.בטיחות, בריאות) חיים כישורי

 בדרך מתרחשת והלמידה, העניין ולתחומי לצרכיהם, הילדים של הלמידה ליכולת מותאמת בגנים ההוראה
 .תיתיויחו

 .הגננת בחירת י"ועפ החינוך אגף, החינוך משרד בשיתוף מופעלות הילדים בגני ההעשרה כניותת

 מתמטית חשיבה טיפוח

 מתמטיים מושגים הכרת, המתמטיקה בתחום חשיבה במיומנויות והתנסות ללמידה הילדים חשיפת
 .בהם נכון ושימוש

 סביבתי חינוך

, שבסביבה מהיופי התפעמות, מהטבע פליאה, יותר איכותית סביבה לקראת לערכים מחנכים הילדים גני
 .ולצומח חיים לבעלי, לאדם כבוד

 ואוריינות שפה

 סוללים אשר הרכיבים הדגשת תוך, הגן ילדי של המוקדמת הלשונית האוריינות את לקדם התוכנית מטרת
 .הכתובה השפה של ייחודה והכרת, הדבורה השפה טיפוח, וכתיבה קריאה מיומנויות לרכישת הדרך את

 המסגרת אינו הגן שכן, לכתוב או טקסטים או מילים לפענח הגן ילדי את ללמד התוכנית כוונת אין
 . לכך הפורמלית

 בדרכים זהירות

 .בקהילה הנושא להטמעת נאמנים שגרירים ומהווים בדרכים זהירות בכללי מתנסים הגנים ילדי

 לחשיבות הילדים את לחשוף מטרתם אשר ופעילויות סיפורים, להצגות הילדים שפיםנח השנה במהלך
 .הנושא של הרבה

    מיוחדות ותכניות יוזמות

  הרך לגיל גופני חינוך

-רגשית מוטורית התפתחות מאפשרת התכנית. וטבעי בסיסי הוא הרך בגיל ילדים אצל בתנועה הצורך
 .נכונים יציבה ובהרגלי בבריאות ועוסקת תיוקוגניטיב חברתית

 מוסיקלי חינוך

 תכנית פי על שבועית מוסיקלית העשרה בפעילות הילדים את מפעילים הרך בגיל תמוסיקהלר מורים
 .החינוך משרד של הלימודים



 אלפאנוס ספריית

 ובמסגרת המשפחה בחיק בערכים עיסוק ולעודד לספר אהבה לילדים להנחיל השואפת ייחודית תכנית
 .החינוכית

 הספר את מקבל הילד הלימודים תהליך ובסוף בגן שנלמדים ספרים 8 מקבל ילד כל התכנית במסגרת
 .לביתו

 סדנאות

 ההתפתחות מאפייני להבנת, פתרםל וניסיון קונפליקטים להעלאת הגנים ילדי להורי המיועדות סדנאות
 . מוצלחת להורות כלים להורים להעניק במטרה, הרך הגיל של

 תרבות סל

 מטרת. ועוד פלסטית אומנות, מחול, תיאטרון, מוסיקה -השונים האומנות לתחומי הגן ילדי חשיפת
 .הבוגרים בחייהם איכותית אמנות שוחרי להיות הילדים את להכשיר התכנית

 .השנה במהלך הילדים יצפו בהם המופעים את המגוון ההיצע מתוך בוחרת גננותה 

 ן"מעג

 החינוך במסגרות ולומדים בתפקוד המתקשים ילדים עבור השונים ההתפתחות בתחומי התערבות תכנית
 מרפאים) מקצוע אנשי של כמערך החינוך מסגרות בתוך החינוכי הצוות בשיתוף פועל ן"מעג צוות. הרגילות
 ומהווה החינוך מסגרות בתוך החינוכי הצוות עם בשיתוף פועל ן"מעג צוות(. ועוד תקשורת קלינאי, בעיסוק

. המניעה רבדי בכל מתערב גורם ומהווה, במסגרת הילדים לגבי ולהורים למחנכים ותמיכה היוועצות גורם
 במתכונת מורחבת ובמתכונת מעג"ן קלאסי בגני חובה שמבקרים חובה קדם גני בכל מיושמת התכנית

 אחת לשבועיים בגנים.

 גני חובה –עיר ללא אלימות  – תכנית אני והשוטר שלי

 והזדהות אמון להם להקנות, השוטר עבודת אל הילדים את לקרב, טובה אזרחות לטפח יקטהפרו מטרת
 המוסדות אחד את מקרוב שיכירו כדי, והשוטרים המשטרה לתפקידי הילדים את ולחשוף המשטרה כלפי

 .במדינה הסדר ולשמירת לארגון האחראים

 האגף שמוביל ארצי בפרויקט חלק ולקחת לגנים להיכנס המיועדים שוטריםהתכנית מתבצעת באמצעות 
 את הגנים ילדי ילמדו יקטהפרו במהלך.  ישראל משטרת עם בשיתוף החינוך במשרד יסודי קדם לחינוך
 את לקרב, טובה אזרחות לטפח במטרה, לגן שיוצמד השוטר עם ויפגשו המשטרה של פעילותה תחומי

 .המשטרה כלפי והזדהות אמון להם ולהקנות השוטר עבודת אל הילדים

 גני חובה -תכנית אור

רב תחומית מקיפה ואינטנסיבית לילדים, הורים וצוות חינוכי, הפועלת   התערבות  תכנית אור היא תכנית
 למניעת וצמצום פגיעה בפוטנציאל ההתפתחותי   התוכנית פועלת  במסגרות חינוכיות לגיל הרך.

 :מטרות

 -הילד ברמת

 :הבאים בתחומים יכולות בקידום תתמוך התכנית

 .שאלות לשאול יכולת, בהקשר מובן שיח, בקבוצה שיח, שפתית הבעה 

 .ספרותיים מסרים הבנת, דרמטי סוציו משחק, מילולית הבעה באמצעות רגשית הבעה 

 .עצמית מסוגלות ותחושת והתנהגותי רגשי ויסות

 .היסוד ומושגי העולם ידע את ירחיבו הילדים



 -ההורים ברמת

 .העשרתם ודרכי השונים ההתפתחות תחומי את להכיר להורים תסייע התכנית

 . משותפת הנאה של אינטראקציה תוך הילד של והעניין הקושי, היכולת בתחומי תתמקד ההדרכה

  -החינוכי הצוות ברמת

 .ופעוטות של ילדים ההתערבות יעדי בתיאום  החינוכי הצוות עם פעולה בשיתוף תפעל התכנית 

 בגני חובה – טעימות בעברית

 העברית בשפה התלמידים שליטת את לחזק מטרתהש חוויתי באופן העברית לשפה הגן ילדי חשיפת

 גננות שילוב על בדגש, קצרים וסיפורים שירים באמצעות, הערבית החברה תלמידי בקרב, המדוברת
 .אם כשפת עברית דוברות

 בנושאים העשרה באמצעות בגן דרוזי חיים אורח של כוללת תפיסה לטפח שואף הרך בגיל החינוך
 במורשת ביטוי לידי שבאים כפי, לחברו אדם שבין וביחסים וחברתיים בערכים העמקה, לחגים הקשורים
 הדרוזית

  בסיכון נוער ובני לילדים - 360 הלאומית התוכנית

 עם הישראלית החברה בהתמודדות מקיף שינוי מחוללת בסיכון ולנוער לילדים הלאומית התוכנית -° 360
 של מצבם לבדיקת הציבורית הוועדה המלצות בעקבות. משפחותיהם ובני ונוער ילדים של הסיכון מצבי

 בנושא הממשלה החלטת ליישום ממשלה משרדי חמישה חברו) שמיד וועדת( ובמצוקה בסיכון ונוער ילדים
 .זה

 והשירותים הרווחה, העבודה משרד ידי על במשותף מנוהלת שהיא בכך ייחודית הלאומית התכנית -° 360
(. במחוזות התוכנית להפעלת השותף) החינוך משרד עם יחד התוכנית את ומתכלל המוביל החברתיים

 השלטון מרכז בתוכנית שותפים, בנוסף. פנים לביטחון המשרד, והקליטה העלייה משרד, הבריאות משרד
 "(.טובה התחלה)" הרך לגיל המרכיב ביישום המשתתפת, ישראל וינט'ג, ואשלים המקומי

  נוער ובני ילדים בקרב הסיכון היקף צמצום:  המטרהבקר הסיכון היקף צמצום:  המטרה

 במשפחתם אותם המסכנים במצבים החיים הנוער ובני הילדים היקף את לצמצם מכוונת התוכנית
 לאומית הבין האמנה פי על זכויותיהם את לממש יכולתם נפגעת אלו ממצבים כתוצאה. ובסביבתם

 ורכישת למידה, למשפחה השתייכות, והתפתחות בריאות, פיזי קיום: חיים תחומי בשבעה הילד לזכויות
 מפני והגנה אחרים מפני הגנה, חברתית והשתתפות השתייכות, נפשית ובריאות רווחה, מיומנויות
 הילדים מצב לשיפור המכוונים יעדים 13 לתכנית הגדירה הממשלה. .  עצמם שלהם מסכנת התנהגות
 .עבורם הקיימים השירותים מערך ושדרוג לשינוי המכוונים דיםיע 13-ו, והוריהם

 . ומוחלשות ייחודיות קבוצות על דגש עם בסיכון הנוער ובני ילדים:  עבור

 סוציו קריטריונים פי על שנבחרו ושכונות ישובים אגדי, ישובים 185-מ למעלה מיושמת התוכנית
 .גדולות בערים אקונומיים

 


