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 , לידיעתכם

ערוכים לטיפול בילדים שאינם גמולים מחיתולים. לפיכך, על  אינםגני הילדים 
לנוחיותכם אנו מפרסמים  - לגמול את ילדיהם עד תחילת שנת הלימודיםההורים 

 .באתר עלון בנושא גמילה מחיתולים
   

  צרכים מיוחדים
הורים לילדים הסובלים מבעיות בריאות חריגות המחייבות התארגנות מיוחדת 

לשנת הלימודים )סייעת רפואית, סייעת אישית, התאמות ללקויי שמיעה, הנגשת 
בצירוף  .321.3מתאריך לא יאוחר בהקדם האפשרי והגן וכו'( צריכים להודיע על כך 
  גני ילדיםמנהלת  -אורית בורלא מסמכים רפואיים מתאימים, ל

 adar.muni.il-education@har המייל  כתובת באמצעות
חשוב להדגיש במיוחד את הילדים הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים לסוגי 

אנא, העבירו את המידע בזמן, בצורה מדויקת  –מזונות/צליאק/מחלות נדירות 
 .ובליווי מסמכים רפואיים עדכניים )מחצי השנה האחרונה(

 
 גניםהכרות עם ה

, הורי הילדים המתעתדים לעלות לגן טרום טרום חובה ללכל מבעוד מועד, נפרסם
את התאריכים והכל כמובן עפ"י אישור משרד החינוך , הנהלים וההגבלות באם 

 יהיו. 

  ימים ראשונים בגן
הכניסה לגן מלווה בהתרגשות ובחששות. על מנת להקל על ילדיכם את המעבר, יש 

חשוב שתהליך ההסתגלות לגן יהיה   .בתמיכתכם ובתמיכת הצוות החינוכיצורך 
הדרגתי. מסר חיובי ומרגיע יסייע לילד ויקל עליו את השתלבותו ואת קבלת 

  .הכללים של המסגרת החדשה
 תתבצע עפ"י הנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך. לגנים הכניסה 

 מתווה מיוחד שיתפרסם .הודעה מסודרת תצא ממש לפני תחילת השנה לפי 
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 ביטול הרישום /השיבוץ
 .ומנומקת של הבקשה תבצע באמצעות הודעה כתובהי

 adar.muni.il-education@har לאורית בורלא  הבקשה תועבר במייל
 :שימו לב

 .המקום בגן בו שובץ ילדכם לא ישמרלאחר הודעת הביטול 
 

 דחיית הכניסה לכיתה א' והישארות שנה נוספת בגן:
  
 הןכפול  ם לביה"ס, חייבים לבצע רישוםת/הורים המבקשים לדחות כניסת ילד 

 . לגן ילדיםהן לבית הספר ו
 
 
 
 

 

 

 

 

 


