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 לכבוד

 המפקחות על גני הילדים
 
 

 שלום רב,
 

 בהדרכה בגני טרום טרום חובה שיניים צחצוח
 

, גם השנה תופעל תכנית צחצוח שיניים  3-4במסגרת הרחבת שירותי בריאות השן לתלמיד לגילאי 
 ברשויות חובה טרום גני 1800 כ קרב בהצלחה כיום  מופעלת התכניתטרום חובה. בהשגחה בגני טרום 

 .  נמוך בנוני כלכלי חברתי במצב רובן, רבות מקומיות
 

 היום משגרת כחלק הגננות בהשגחת יומי שיניים צחצוח עם השן לבריאות חינוך משלבת התכנית
 צעיר מגיל מעשי באופן בריאים הרגלים הקניית כי מוכיח בעולם דומות תכניות עם ניסיון .הגן של

 .שיניים בעששת התחלואה את מאוד גבוהים באחוזים מונעת
משרד הבריאות מממן את התכנית באופן מלא ואנו רואים בה חשיבות רבה לקידום בריאות הילדים.   

התכנית תופעל על ידי מרכז השלטון המקומי )"של פרויקטים" ( ועל ידי רשויות מקומיות, באמצעות 
 צוותים מקצועיים שיגיעו לגנים 

 
 :התכנית אודות

 
 הגן ילדי יצחצחו ,הבריאות על לשמירה הרגלים והקניית למידה המכילה התכנית במסגרת .1

 .צוות הגן י"ע מודרך באופן הבוקר ארוחת לאחר יום כל שיניהם את
 לבריאות השן האגף בהובלת י צוות בריאות השן לתלמיד"ע וליווי הדרכה יקבל הגן צוות .2

  .החינוך במשרד יסודי קדם לחינוך האגף של והפיקוח הבריאות במשרד
 הצחצוח התחלת של הראשונים בימים ולסייעת לגננת תסייע מדריכה מטעם התכנית,

 ומדי חודש עד לסוף שנת הלימודים. והכוונה ליוו, לילדים הדרכה ידי על ,בשיניים
 .ומברשות שיניים משחות של סדירה הספקה כולל מתאים באבזור יצוידו הגן כיתות .3
 מנת על)שיסופק ע"י צוותה שירות(  להורים מכתבים יעביר הגן צוות ,התכנית תחילת טרם .4

 .לצוות הגן כך על יודיע בצחצוח ישתתף ילדו כי מעוניין שאינו הורה.  ליידעם
, המתקן או/המברשת ו גבי על כיתוב / מדבקות באמצעות מברשות לסמן הגן צוות באחריות .5

 עפ"י הדרכת צוותה תכנית במפגש הראשון.
 .הגננת והסייעת בהשגחת בגן שיניים הילדים יצחצחו הבוקר(, ארוחת אחרי רצוי), יום מדי .6
 .התכנית מצוות הדרכה קבלת לאחר הגן צוות י"ע תיקבע )יבשה או רטובה(הצחצוח  שיטת .7

 
 .זו חשובה תכנית להפעלת הניתן ככל לסייע נא
 

 ,בברכה    

     
 חדד סימה        ליבנה עירית

 יסודי קדם לחינוך האגף מנהלת      הבריאות תחום על המפקחת
 
 

 :העתקים
 מחוזות מנהלי

 ד"ממ ,יסודי הקדם החינוך על ארצית מפקחת ,חטב אסתר 'הגב
 ערבי מגזר ,יסודי הקדם החינוך על ארצית מפקחת ,קאסם פאטמה 'הגב

 יסודי קדם לחינוך האגף מטה
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