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מועצה אזורית עמק חפר
אגף החינוך, מחלקת גני ילדים

הורים יקרים!
מערכת החינוך במועצה נערכת לפתיחת שנת הלימודים תשע”ו שתחל ב- 1 בספטמבר 
הפעוטון  או  הבית  חיק  את  יעזבו  ילדיכם  בו  הרגע  בפני  עומדים  כהורים  ואתם   2015

וישתלבו במסגרת החינוכית המועצתית הראשונה - גן הילדים.

מליאת המועצה והנהלתה מעמידים בראש סולם העדיפויות את מערכת החינוך על גווניה 
החינוך,  עובדי  המועצה,  בין  פעולה  שיתוף  של  גבוהה  רמה  נדרשת  כך  ולשם  השונים 
משרד החינוך וההורים. רק שילוב ידיים בין כולנו יאפשר למועצה להצעיד את תלמידינו  

להישגים איכותיים וגבוהים להעניק להם סולם ערכים משמעותי. 

בשנים האחרונות נעשים מאמצים גדולים להעשיר את פעילות הגנים בתכנים ערכיים 
ופדגוגיים, בשיפור המרחב הלימודי והסביבה החיצונית. כך גם מושקעים משאבים רבים 

בהכשרת הגננות והסייעות.
לשמחתנו עמדנו בהצלחה במשימה שהוטלה עלינו בעקבות המלצות דו”ח טרכטנברג

בנושא החלת חוק חינוך חינם מגיל 3, בנינו גנים חדשים ונבנה נוספים.

אני מאחל לכם ולילדיכם שנת לימודים רגועה ומוצלחת.

רני אידן
ראש המועצה

ילדים לשנה"ל תשע"ו רישום לגני 
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סדרי רישום לגני ילדים תשע"ו

חינה קורן
מנהלת אגף החינוך

יהודית איס
מנהלת גני ילדים

הורים נכבדים!

מספר גני הילדים שלנו גדל מאד בשנים האחרונות ויש לנו 79 גנים! 
אנו עובדים על פיתוח צוותי הגנים באמצעות הכשרות שונות שאנו מביאים יחד 

עם הפיקוח לעמק חפר.
הנהלת המועצה אישרה, זו השנה השנייה, תקציב נוסף לתגבור הסיוע בגני טרום 
טרום חובה בהם מספר רב של ילדים צעירים, על מנת לסייע בקליטתם בגנים.

אנו מפעילים תכניות העשרה שונות בגנים לדוגמא:
בתחום המוסיקה - תכנית “גנים שרים” בשיתוף מקהלות עמק חפר.

יזמות וטכנולוגיה - תכנית פיילוט של הפיקוח בעמק חפר.
איכות הסביבה - גנים שהוכשרו לגנים ירוקים, הטמעת המחזור בגנים.

ספריית פיג’מה - לעידוד הקריאה והאוריינות.
תכניות בנושא הבריאות, בריאות השן, ספורט ותזונה.

נמשיך ונעשה הכול לחינוך מיטבי של ילדי עמק חפר.

אנו פונים אליכם ומבקשים להירשם בזמן! דחייה ברישום תעכב את הערכותינו 
להקמת גנים חדשים, שיבוץ הילדים, שיבוץ הגננות והסעות תלמידים.

אין צורך להגיע למועצה!
לאור שביעות רצון ההורים מהרישום הנרחב שנעשה באמצעות אתר האינטרנט 

בשנים הקודמות, מומלץ להמשיך להירשם באתר האינטרנט.
תושבים המשלמים מיסים ישירות למועצה, יוכלו לבצע את הרישום לגני 

הילדים לשנה"ל תשע"ו באינטרנט.
אנו מאחלים לכם ולילדיכם שנת לימודים רגועה, מוצלחת ויצירתית.
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רישום באינטרנט
מועדי הרישום באינטרנט  החל מ- 21.1.15 יום ד’ ועד 1.3.15 יום ראשון.
לתושבים המשלמים את המיסים ישירות לוועד הישוב, אין גישה לרישום 

באינטרנט.

מועדי רישום במועצה

על מנת להיערך לשיבוץ ע”פ אזורי רישום, נבקש מההורים לבצע הרישום במועד.

תושבי היישובים הבאים יערכו רישום במזכירות הישוב:
אביחיל | בית חרות | בית יצחק | גבעת שפירא | חופית | כפר ויתקין | כפר ידידיה

הקיבוצים: גח”מ, גח”א, עין החורש, העוגן, המעפיל, מעברות, משמר השרון.

המאחרים להירשם ישובצו על בסיס מקום פנוי בגן.
ילדי הגנים נרשמים לקראת כל שנת לימודים מחדש.

08:30 עד 21.1.201514:00יום רביעי

08:30 עד 22.1.201514:00יום חמישי  

08:30  עד 25.1.201514:00יום ראשון

08:30 עד 26.1.201514:00יום שני

08:30 עד 13:00 | 15:30 עד 27.1.201518:00יום שלישי  

08:30 עד 28.1.201514:00יום רביעי  

מועדי הרישום
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גילאי הרישום

תאריכי הלידה לגן חובה - שנתון 2010
מ- ט”ו בטבת התש”ע )1 בינואר 2010( עד: כ”ד בטבת התשע”א )31 בדצמבר 2010(

תאריכי הלידה לגן טרום חובה - שנתון 2011
מ- כ”ה בטבת התשע”א )1 בינואר 2011( עד: ה’ בטבת התשע”ב )31 בינואר 2011( 

תאריכי הלידה לגן טרום טרום חובה - שנתון 2012
מ- ו’ בטבת התשע”ב )1 בינואר 2012( עד: י”ח בטבת התשע”ג )31 בדצמבר 2012(

לברורים נוספים תוכלו לפנות לאגף החינוך:
ליהודית איס - מנהלת גני ילדים ומעונות: 09-8981627 

לסוניה כהן - מזכירת גני ילדים: 09-8981626
לטליה ברנד - מזכירת גני ילדים: 09-8981603

yehudit@hefer.org.il | soniac@hefer.org.il | talia@hefer.org.il

אגרת שרותים נוספים:

שכר לימוד:

34 ש”חביטוח תאונות אישיות

78 ש”חסל תרבות

78 ש”חמסיבות

770 ש”חחוגים, טיולים, העשרה וספריית פיג’מה

סה”כ לתשלום: 980 ש”ח | ב -2 תשלומים

פירוט התשלומים
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רשימת גנים
בישובים ובקיבוצי עמק חפר

סייעתגננתטל’ גןגןישוב
תמי ברוןדפני ואנדנברג09-8615702אורןאביחיל

מלי אבוטבול
ירדנה אהרון

יפית כהןאלמוג מילהלטר09-8336649הדריםאביחיל
כנרת עזאני

סברינה דניאלרחלי לרר09-8628561כלניתאביחיל
אוסנת אהרון

שמש נגילענת אדלשטיין09-8663049דולבאביחיל
רונית יהודה

ענבל שעיבישאולה בנדרמן04-6258756שקדאמץ
אורית טייבימיכל שלום04-6258749הגפןאחיטוב
דגנית ג’יבליאיה וקסמן04-6258370גן זיתאחיטוב
רחל גוזיהדסה שעיבי04-6366799חרובאלישיב

גילה בן לוי
מרים בטיטודפנה פרידמן04-6337830סנוניתאלישיב

שרי זהביעפרה נרקיס09-7661598דרורבחן
נורית אוחנונהלימור שועל09-7667605לילךבחן
מיכל סבחמריאנה09-7661601סיגלוןבחן
אורלי מדינייעל סיידוף09-7688536שיזףבחן

יפית שוקרתמי גודמן09-8616592תאנהבית יצחק
יהודית מחבוביאיילת סטיוארט09-8873350תלתןבית יצחק
דליה טריףאלזה גרינברג09-8341291תפוזבית יצחק
עליזה שרביטרונית אשכנזי09-8669273הדרבית יצחק

נצחיה חשאינגה שניידר09-8986089האירוסבורגתא
אתי כתרקרן אזולאי09-8947735סביוניםבורגתא
רינת גטרזהבה ברקאי09-8986802דובדבןבורגתא
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שושי ירימייעל נהרין09-8947619צאלוןבית הלוי
לילך שער

אילנית טהורנלה מקסימוב09-8782629ברושבת חפר
מגי דדושרחלי קריאף09-8788242נרקיסבת חפר
דליה עובדיהפני גלילי09-8782632הדסבת חפר
איילת טייבענת כהן09-8788278חצבבת חפר
ענת לוימאירה לוי09-8788373חרציתבת חפר
אורלי שטרויטמןענת אחרק09-8780975רקפתבת חפר
לימור עבוגלית בן חמו09-8788234תאנהבת חפר
רביד ויצמן09-8782630תות חנ”מבת חפר

רחל טלה
נילי חיריק/גילה שלום

מירב מרטין
סיגל גרינברגגליה חובב09-8780070הגפןבת חפר
רויטל עטרהאילנית סופר09-8800549יערהבת חפר

עידית שלומי
רותי עזריהרויטל גולן09-8788180סחלביםבת חפר

ענת בן מלך
כרמית גישוריאנה פולג04-6369540דולבגח”א
גלי בלו04-6369542רימוןגח”א
מיה אופיראילת גורן04-6368045אורןגח”מ
נטע לויט 04-6368044אלוןגח”מ
ענבר בן עבושחר סלון04-6368047הדסגח”מ
שמרית סירמקשטל שחר04-6368085אלה חנ”מגח”מ
רותי אריהנעמה עוגן04-6368076רותם חנ”מגח”מ
שקמה טלפז04-6268074שקדיהגח”מ

דניאלה אלושאורטל רצון09-7710290פקאןגבעת שפירא
אלישבע אלפסיענבל אטיאס04-6258986ניצןגן יאשיה

חדוה סבח

סייעתגננתטל’ גןגןישוב

רשימת גנים
בישובים ובקיבוצי עמק חפר
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סייעתגננתטל’ גןגןישוב
נורית לויענבל בליך04-6258580תמרגן יאשיה
סיגלית חזיזהנעמי יגל09-8342129הגן הירוקהדר עם
גילה שיסלמןהילה קטאלן09-8840378חצבהדר עם
איבט ריינברגמירב נקר09-8616275עיריתהדר עם

איה רובין
ריקי שטרןעירית בן חיים09-7732994נבטיםהדר עם   

מעין חן
מורן ימינייעל אליאש04-6367144פשושהמעפיל
נירית אליאש04-6367150צופיתהמעפיל

סיגל לביא09-8982482ירדןהעוגן
נעמה רוזנבלום, 09-8982452ערבההעוגן

אפרת כהן
זהבה מליחיענת מור04-6308397אורניםחיבת ציון

אסנת לוי
ריקי חג’בייערית אלמוג04-6308397צברחיבת ציון

חגית תנעמיעדי פרדו09-7738229יקינטוןיד חנה
מיטל עזרןאורלי מכלוף09-7717483צבעונייד חנה
קטי גלולהעדנה חג’בי09-7490279לוטוסיד חנה

מיכל ירמידינה חממי04-6366817ורדכפר הרא”ה
אורטל מסורייוספה קובץ04-6251465כלניתכפר הרא”ה
אביבה עמיאלמיה לוי04-6366819נרקיסכפר הרא”ה

מיכל נימני
שמחה חיריקנירית בוחניק04-6251627נוריתכפר הרא”ה

שרה נגרריקי קורלי09-8664467אורניםכ. ויתקין
לימור דמאריהגר פסו09-8665713ארזיםכ. ויתקין

יעל בוטבול

רשימת גנים
בישובים ובקיבוצי עמק חפר
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ריקי ארביברימה זידאל09-8664465דקלכ. ויתקין
עדנה מורימיכל שרטר09-8663730ניצניםכ. ויתקין

אלונה אוקב
מינה אטדג’יתמר ויינברג09-8664251רימוןכ. ויתקין
חנה מעוזסמדר רון09-7657278סביוןכ. ויתקין

מירי רובין
ענבל פרץשון רונן09-8945902יסמיןכ. מונש
זהרה רצביאורטל וולף09-8988947לוטםכ. מונש
קרן עמרםאורית הראל09-8666414אורניםמכמורת

סיוון גוברי
ענת רובס )ערמי(שלומית לוי09-8663820חופיםמכמורת
איריס שדה09-8982808אורןמעברות

קרן בכור09-8983330רימוןמשמר השרון
דנה לייב09-8983329פרחי ברמשמר השרון

מירב מררעדי בן צבי09-8942663אלהעולש
נחמה שואףסוזי נגר09-8947451אלוןעולש
דרורית זילברברגויויאן ברטוב09-8940964ארזעולש

ז’קלין טרי
דינה לאדניטל ברנט09-7737285אגסעולש

סיגל פורת
ענת אקר04-6127725אלוניםעין החורש

סייעתגננתטל’ גןגןישוב

רשימת גנים
בישובים ובקיבוצי עמק חפר
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הרישום הוא לילדי עמק חפר הרשומים בתעודות הזהות של שני בני הזוג, בהן 
מופיעים שמו של הילד וכתובת המגורים בעמק חפר.

מתן כתובת לא נכונה מבטל אוטומטית את אישור הרישום והינו עבירה על החוק.
נא להירשם דרך האינטרנט!

אופן התשלום:
התשלום בכרטיס אשראי/צ’קים/מזומן

יתבצע ב- 2 תשלומים בלבד.

בתאריך הרישום יגבה סכום ע”ס 490 ש”ח, את היתרה ע”ס 490 ש”ח נגבה 
חודש לאחר מועד הרישום.

נוהל רישום

בקשת שיבוץ גנים

•הילדים ישובצו לגנים לפי אזורי רישום. 	
•על מנת שנוכל לסיים את מלאכת השיבוץ בהקדם חשוב שתבצעו את  	

הרישום בזמנים הנקובים.

נעשה כמיטב יכולתנו, אך איננו מתחייבים להיענות לכל בקשה.
המאחרים ברישום ישובצו על בסיס מקום פנוי.

דמי הרשמה ע”ס 490 ש”ח לא יוחזרו לאחר 1.5.15.
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ניתן לבטל הרישום עד לתאריך 1.5.2015
בהודעה בכתב לאגף החינוך, מחלקת גני ילדים, לפקס: 09-8948023.

talia@hefer.org.il � soniac@hefer.org.il � yehudit@hefer.org.il
דמי הרשמה לא יוחזרו לאחר מועד זה.

ביטול רישום

הנחת משפחה חד-הורית:

% 10 מאגרת השירותים הנוספים.
יש להציג אסמכתא על המצב האישי )ת.ז / הסכם גירושין / תעודת פטירה(.

ההנחה ניתנת לכל הילדים המתחנכים במוסדות החינוך במועצה.

הנחה בגין מצב סוציאקונומי:

ניתן להגיש עד 14.07.2015
בהתאם להנחיות משרד החינוך, ההכנסה לנפש הקובעת לצורך מתן הנחה

בשכר לימוד לשנת הלימודים תשע”ה היא 2,217 ש”ח ברוטו לנפש.
ההכנסה תחושב על בסיס תלושי המשכורת ודפי חשבון הבנק

לחודשים אפריל/מאי/יוני או שומת מס או אישור על גובה דמי אבטלה/
הבטחת הכנסה לחודשים אלו.

לשאלות ובירורים בעניין הנחה בגין מצב סוציואקונומי ניתן לפנות למזכירת 
adia@hefer.org.il– האגף במייל

זכאות להנחה באגרת שרותים נוספים



חברת בית גינס

מועצה אזורית עמק חפר
מרכז קהילתי אזורי

ליד מדרשת רופין, מיקוד 4025000

צהרוני המרכז הקהילתי תשע"ו
עם פתיחת הרישום לגני הילדים, ב- 21.1.2015, ייפתח גם הרישום לצהרונים 

המתקיימים בגני המועצה. הצהרונים מהווים מסגרת חמה ואוהבת, עם צוות מקצועי 
ומיומן הכולל מובילת צהרון וסייעת.

פעילות הצהרונים מתקיימת באחריות ובפיקוח המרכז הקהילתי בשיתוף אגף החינוך 
במועצה ובליווי מקצועי.

ניתן לפתוח צהרונים גם בגנים בהם לא התקיימו צהרונים עד כה.

פרטים נוספים ותקנון הצהרונים באתר המועצה האזורית עמק חפר.
 ההרשמה אינטרנטית. קישור לאתר ההרשמות מעמוד הבית של 

אתר המועצה האזורית עמק חפר.
שלוחת חוף חפר )כפר ויתקין(: 09-8664306, 09-8665187 שלוחת בת חפר: 09-8781090

שלוחות צפון, מרכז, ים ושפלת חפר: 09-8981628/35, 09-8973320

לוח זמני פעילות הצהרונים:

מתחילת שנת הלימודים עד ל- 31 ליולי
5 ימים בשבוע | בימים א’ עד ה’

מ -14:00 עד 17:00
לוח החופשות ייקבע על פי משרד 

העבודה )נעמ”ת(.
במסגרת הצהרון ייהנו הילדים

מ-3 קייטנות בחגים: סוכות, חנוכה ופסח
ללא תוספת תשלום.

עלויות:

עלות חודשית של הצהרון בגנים:
• חודשי  1,200 ₪. התשלומים עבור 11	

הצהרון )ספטמבר-יולי( מתחלקים על-
פני 10 תשלומים )ספטמבר - יוני(. 

•לילדי הצהרונים תינתן הנחה בעלות  	
קייטנת יולי 2016.

• ₪ דמי הרשמה )בעת ההרשמה  	200
וללא החזר(.

• הנחה. ילד שני זכאי ל- 5%	

www.hefer.org.il בברכה, צוות המרכז הקהילתי

כלכלה:

ארוחת צהריים חמה וארוחת ארבע אשר 
יסופקו ע”י חברת קייטרינג

בעלת תעודת כשרות ומאושרת ע”י 
משרד הבריאות.

מועד סיום ההרשמה:

30.6.2015 או בתפוסה מלאה בצהרון, 
המוקדם ביניהם. כל הקודם זוכה.

לאחר מכן תתאפשר הרשמה על בסיס 
מקום פנוי בלבד.

פתיחת הצהרונים תלויה במספר 
הנרשמים.

רי
זו

 א
מרכז קהילתי


