המחלקה לגיל הרך ברהט
גני הילדים מהווה מסגרת חינוכית לימודית לילדים בגילאים  ,3-6שמטרתה לקדם
ולטפח את יכולותיו הקוגניטיביות ,הרגשיות ,החברתיות והמוטוריות של הילד בגיל
הרך ,וכן להקנות ערכים ,ידע ומטען תרבותי.
חזון מחלקת הגיל הרך ברהט הינו  :להוביל ולקדם את ילדי העיר להתפתחות
מיטבית בסביבה מוגנת ,ערכית ולימודית ,מתוך מחויבות למצוינות ,מקצועיות
ושייכות לקהילה ,על ידי השרשת המחויבות למורשת הערבית והאסלאמית ,תוך
חיזוק המחייבות האזרחית למדינה.
מחלקת הגנים ברהט עובדת בשיתוף פעולה עם מפקחת הגנים מטעם משרד חינוך.
בעיר רהט פועלים כ  195גנים עירוניים  73 .גני טרום חובה (גילאים  61 , )3-4גני
חובה (גילאים  7 ,)5-6גנים משולבים ( גלאי  11 ,) 4-5גני חינוך מיוחד וכ 43-גני
עמותות .סך הכל בגנים יש כ 5300 -ילדים מתחנכים .
לילדים עם צרכים מיוחדים ניתן לסייע בשירות הפסיכולוגי ומתי"א (מרכז תמיכה
יישובי אזורי) ברהט .

בגני הילדים יש מספר של פרויקטים המופעלים  ,מהפרויקטים המרכזיים יש :
 .1פרויקט איכות החינוך:
בפרויקט הזה אנו שואפים שכלל הילדים יפתחו כישורי החיים ויממשו את
הפוטנציאל הלימודי ,חברתי ,רגשי ,שפתי קוגניטיבי ומוטורי הדרושים להתפתחות
מיטבית ,לעיצוב הזהות האישית ,התרבותית והחברתית על מנת להשתלב בחברה
עתידית.
הפרויקט מופעל כפיילוט ב 17גנים ל תקופה של  5שנים .המטרה בפרויקט הזה
הינה שיפור איכות החינוך בגני רהט ע"י פיתוח דרכי עבודה ותכניות מקדמות

התפתחות ומותאמות תרבות ביחס לשלושה מרכיבים הבאים :איכות הסביבה,
איכות האינטראקציה ,למידה והוראה.

 .2תכנית ניצנים -צהרוני העשרה בגנים
"ניצנים"  -היא תכנית כלל ארצית של צהרונים בסבסוד משרד החינוך ,הארכת יום
הלמודים לגילאי במוסדות החינוך  .3-8התכנית תופעל השנה בערך  70גן טרום
חובה .בתכנית זו התלמידים יזכו בתכנים לימודיים וערכיים ובהם :פעילויות
חברתיות ,פיתוח חשיבה יצירתית ,סיוע בשיעורי הבית ,ארוחה חמה ומזינה ועוד.
הפעילות בניצנים מתקיימת  5ימים בשבוע ,מתום יום הלימודים עד השעה .16.00
 .3תכנית מעגן -מערך תומך מעון-גן (במסגרת תכנית )360 °
תכנית מעגן היא תכנית התערבות מערכתית רב-תחומית בתחומי ההתפתחות
השונים ,עבור ילדים המתקשים בתפקודם במסגרות החינוך בגיל הרך .צוות מעגן
הינו מערך של בעלי מקצוע מן התחומים ההתפתחותיים הפועל בשיתוף עם הצוות
החינוכי במסגרות החינוך בגיל הרך .התכנית מופעלת ב  30גן.
 .4תכנית "טעימות בשפה העברית"
משרד החינוך מפעיל תכנית זו החל משנת הלימודים תשע"ו בקרב החברה הערבית
 .ברהט התכנית מופעלת בכל גני החובה והמשולבים לחזק את שליטת הילדים
בשפה העברית .
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