
שלום,קהילה יקרה   

:יםנושאמעוניינים לעדכן במספר  חנו בוועדת החינוך לגיל הרך,אנלרגל פתיחת שנת הלימודים,   

 1. גני המועצה 

גן( יפעלו השנה שני גנים: גוני)ליד ה  המועצה גניבמבני    

נשות צוות 3גן תלת גילאי לילדי חגלה ובו -  

חיבת ציון והוא משמש כפתרון זמני עד להקמת וחרב לאת הישובים גן המספק מענה לילדי -

ם. אצלגנים חדשים   

: הכרת הבאים אנו שואפים לשמר את הרוח והערכים בשיתוף המועצה וצוות הגנים  ,בגן של חגלה

הסביבה, טיולים, ביקור בספרייה ולמידה חוויתית במרחבים מגוונים. המושב ו  

  ו בהמשך השנה, נשמח שתפנו אלינו.אם מישהו מעונין לארח את הגנים במשק של

לחנות אך ורק במקומות החנייה המוסדרים לאורך   ,אנו מבקשים מכלל המגיעים לאיסוף הילדים

והולכי  בצורה בולטת מפריעה לשדה הראייה ומסכנת את הנוהגים  או חנייה על המדרכות ות.הרחוב

שימו לב שניתן לחנות גם לאורך הרחוב  ברחוב המהווה נתיב מרכזי בכניסה/יציאה מהכפר. הרגל 

חיבת ציון, שפחות  -נעביר מסר זה גם להורי חרב לאתגן )משני הכיוונים שלו(. אנו  דרומית לגוני

! ולנוכ מען בטיחותאנא נהגו באחריות למכירים את הסביבה.   

 2. קייטנות הקיץ  

קייטנות:  2עלו במבנה הגן במהלך חופשת הקיץ פ  

עם צוות הסייעות של המועצה.  ,ביה"ס של החופש הגדול  

, עם צוות מוכר שעבד בגנים במהלך השנה.שיזמה ועדת חינוך  קייטנה פרטית של עומר יצחקי  

  ובטוח ילדינו קיץ מהנההעבירו לפעילויות מגוונות ווכללו   טובה וכיפיתשתי הקייטנות היו באווירה  

  , נשמח להמשיך במתווה זהמצד הורים  . ככל שתהיה נכונותואיכותי  צוות מוכר ה המוכרת, עםבסביב

בשנים הבאות. גם  

 3. פעוטון 

נסגר לאחר חמש שנים.  ,( שהפעילה עדי אברהם במבנה המרפאה3-1כידוע, הגן הפרטי )לגילאי  

לים לה בהצלחה בהמשך  אנו מודים לעדי על הטיפול המסור והאהבה שהרעיפה על ילדינו ומאח

 דרכה המקצועית. 

גנים )תינוקייה + פעוטון(   2מהלך הקמת , ועל אף מאמצים ומשאבים רבים שהושקעו בנושא לצערנו

. אנו מודים לחברי הועד הקהילתי ולאגודה  ותרשת "קיבוצון" לא יצא לפועל השנה עקב סיבות שונ ע"י

  .ולאפשר למהלך לקרות המבניםהחקלאית שעשו מאמצים על מנת להתאים את 

תינוקות במבנה המועדון לחבר ע"י ניצן קורן מגח"מ.  5- לבסוף, הוקמה תינוקייה ל  

.מותאם לצורכי תושבי הכפרשיהיה , אחר אופןבגן, ב 3-2נמשיך לבחון הקמת גן לילדי   

 4. צהרון לגילאי יסודי 

ג' בחגלה, -ם צהרון לילדי א' לבדוק מספר כיוונים על מנת להקיבמהלך השנה החולפת ניסינו 

באמצעות המועצה או מפעיל פרטי. המהלך לא צלח מסיבות שונות וכיום ישנם ילדים רבים הרשומים  

למרכזון בגח"מ אך חלק לא קטן מילדי חגלה נותרו ללא מענה. המצב הנוכחי מורכב ומשקף את 



חיבת -רב לאת)כגון ח ור אליולחב , שאין לו מושב סמוךקטן הקושי שלנו כישוב קטן עם מספר ילדים 

בית הלוי(. - מונשכפר או  ציון  

ל וכלל לא בטוח יגד מתרחב ומספר הילדים שלהםהקרוב, קיבוץ גח"מ  העשור בטווח הזמן של

עם קושי זה אנו מתמודדים כבר שנים רבות לילדי חגלה. השונות  החינוך מסגרותבשיהיה מקום 

לקיים מסגרות איכותיות וראויות לילדינו ולא להיות תלויים   כיצדוהוא דורש חשיבה אסטרטגית 

 עסוק בזהטרם נמצא המענה המיטבי לנושא הצהרון ואנו פונים למי שמעונין ל בישובים אחרים.

. וקידום הנושא לפנות אלינו לשם העלאת רעיונות  

 5. מתנדבים חדשים לו ועדת חינוך 

הכוונה היא לקלוט נציגים חדשים   .ת חינוך ממשיכה לחפש מתנדבים להצטרף לפעילות הועדהועד

 שיפעלו יחד עם המתנדבים הקיימים, על מנת לרענן את השורות ולהביא לדרכי פעולה חדשות. 

 

חום הגיל הרך ומחלקת הגורמים השונים בתפורה עם  אנו פועלים בשיתוף פעולה בכל הנושאים

ונמשיך לעשות זאת על מנת לשפר את שירותי החינוך הניתנים לתושבי חגלה. צהרונים  

ובעמק חפר על השיתוף, אמון, רצון טוב, רוח ההתנדבות כדי  אנו מודים לכל השותפים בחגלה

 לאפשר לילדינו סביבה מעניינת, בטוחה ושמחה.   

, התחלות חדשות ושיגרה ברוכה לכולםמוצלחת בברכת שנת לימודים  

 ועדת חינוך הגיל הרך, חגלה

אורלנד, עופר כרמי ואסף לוינסקי -מאיה שניט , נירית יחיאלי,ינאי-אלסברגאיריס   


