
  אגף החינוך

 מחלקת גני ילדים

 

 הורים יקרים,

 . "אבימים אלו אנו מתחילים ברישום לגני הילדים לשנת תשפ

ועבור  םומשמעותי עבורככמי ששלחו בעבר את ילדיהם לגני הילדים בהתרגשות רבה, אנו יודעים עד כמה שלב זה חשוב 
 בנותיכם ובניכם. 

את התכנים והמיומנויות  למדויו ,הצוותים החינוכייםאנו מבטיחים לעשות כל שביכולתנו כדי שילדיכם ייעטפו באהבה על ידי 
יכולותיהם. לצד אלה, חשובה לנו ילדה וילד להיות מי שהם ולממש את זאת, תוך מתן האפשרות לכל המתאימים לגילם. 

מוזמנים לפנות אל אגף ו מוזמנות אתן ואתם. הקהילה במערכת החינוך תוך דיאלוג שוטף, פתוח ואמיתי תמעורבות ותמיכה
 החינוך, או ישירות אלינו, בכל שאלה או צורך. 

 .ילדיכםמאפשר לנו להיערך היטב ומבעוד מועד למלאכת שיבוץ  לגני הילדים הרישום המוקדם
 יבוץ ייעשה בהתאם לציפיותיכם ולשביעות רצונכם.נעשה כמיטב יכולתנו כדי שהש

 אנו מאחלים לבנותיכם ובניכם שנת לימודים מוצלחת ומהנה!
 

 ד"ר גלית שאול
 ראשת המועצה 

 

 

 

 הורים יקרים,

 אנו שמחים לפתוח את תקופת הרישום לגני הילדים, לקראת שנת הלימודים הבאה, תשפ"א. 

ההורים והילדים, אשר עושים את צעדיהם הראשונים במערכת החינוך. כהורים ואנשי תקופה זו הינה מרגשת במיוחד עבורכם, 
חינוך, אנו מבינים את משמעות המפגש הראשוני של הילדים וההורים עם גן הילדים. אנו נעשה כל שביכולתנו על מנת שחוויה 

 הורים.זו תהיה מכילה, רגישה ותבסס את תחושת האמון והביטחון עבור הילדים, ועבורכם ה

צוותי גני הילדים בעמק חפר משקיעים בפיתוח מיומנויות וכישורים, אשר ישרתו את הילדים במציאות המגוונת והמשתנה. 
הגננות והסייעות פועלות בגישה דיאלוגית, מקדמות למידת חקר, פיתוח עצמאות, חיזוק מיומנויות פרסונליות וקהילתיות. כל 

 ל מענה רגשי וחברתי מותאם לכל ילד. זאת תוך מתן חיבוק, הכלה והקפדה ע

לצוותים החינוכיים בגנים ניתן החופש לחלום ולפתח את הגן העתידי. מתוך תפיסה זו צמחו בעמק חפר גני יער, גני ים, גנים 
 ירוקים, גנים המקדמים רובוטיקה ועוד.  

 בנוסף כלל הגנים בעמק חפר, זוכים לקחת חלק בתכניות ופרויקטים מגוונים: 

  במסגרתו נפגשים הילדים עם הצגות, מופעי מחול ועוד  -סל תרבות 

  המקרב את הילדים אל הספרים והקריאה,  -ספריית פיג'מה 

 תכניות העשרה בתחומי איכות הסביבה והקיימות 

  תכנית העשרה להיכרות עם עולם החי 

 תכניות העשרה בתחומי המוסיקה 

 תכניות העשרה בתחומי התנועה ועוד 

מחלקת הגנים עובדת בשיתוף פעולה עם הגננות, פיקוח משרד החינוך ועם מערך ההדרכה והייעוץ של משרד החינוך. שיתופי 
פעולה אלו מאפשרים צמיחה של הצוותים, בניית השתלמויות, שילוב תכניות חדשות, ויצירת סביבת עבודה ואקלים מיטבי עבור 

 צוותי הגנים, הילדים וההורים.    

פיסה מקצועית התפתחותית, מרבית גני הילדים הינם דו גילאים. כאשר תהליך שיבוץ הילדים בגנים נערך בתשומת לב מתוך ת
רבה, תוך התחשבות במספר רב של קריטריונים. אנו מתייחסים לתאריך הלידה, בנים/בנות, בקשות הורים, צורך בצהרון ועוד. 

ך בראש ובראשונה עלינו לתכנן גנים מאוזנים שייתנו את המענה המיטבי אנו נעשה כמיטב יכולתנו לשבץ בהתאם לבקשתכם, א
 לכלל הילדים. 

צוות מחלקת הגנים ואגף החינוך עושים מאמצים רבים להעניק לכם שירות מקצועי, אדיב ולסייע בכל שאלה ובעיה. אתם 
 מוזמנים לפנות אלינו ונעשה כל שביכולתנו לסייע. 

לכם, בביצוע רישום הילדים בזמן. רישום במועד יסייע לנו לסיים את שיבוץ הילדים, אנו מבקשים את שיתף הפעולה ש
 הגננות וההסעות ולהיערך בזמן לקראת שנת הלימודים הבאה.

 

 בברכה! 

דפנה שגיא ירונה פוליטי 
   חלקת הגיל הרךמנהלת מ נהלת אגף החינוךמ 



  אגף החינוך

 מחלקת גני ילדים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 לדים החייבים ברישום לגני הילדיםהי

 2015בדצמבר  31 -י"ט בטבת התשע"ו  ועד 2015בינואר  1 -י' בטבת התשע"ה  - חובהתאריכי הלידה לגן 

 2016בדצמבר  31 -ב' בטבת התשע"ז  ועד 2016בינואר  1 - כ' בטבת התשע"ו - טרום חובהתאריכי הלידה לגן 

 2017בדצמבר  31 -י"ג בטבת התשע"ח  ועד 2017בינואר  1 -ג' בטבת התשע"ז  - טרום טרום חובהתאריכי הלידה לגן 

 

 

 תהליך הרישום

 למועצה. הקישור לרישום מופיע בעמוד הבית, באתר המועצה.הרישום נערך באופן אינטרנטי, ללא צרוך בהגעה 

 הורים אשר מעוניינים להגיע לרשום את ילדיהם באופן ידני, במשרדי מחלקת גני הילדים, מוזמנים להגיע בתאריכים הבאים:

 08:30-14:00 - 20/1/27 - יום שני

 15:30-17:00/  08:30-14:00 - 28/1/20 - יום שלישי

 08:30-14:00 - 29/1/20 - יום רביעי

 08:30-14:00 - 30/1/20 - יום חמישי

 08:30-14:00 - 2/2/20 - יום ראשון

 08:30-14:00 - 3/2/20 - יום שני

 

 

 תשלומי הורים

 ₪ 49 אישיותביטוח תאונות 

 ₪ 79 סל תרבות

 ₪ 54 מסיבות

 ₪ 843 חוגים, טיולים, העשרה וספריית פיג'מה

  ₪ 1,025 סה"כ

 )יגבה במעמד הרישום( תשלומים בלבד 2 -בכרטיס אשראי/צ'קים/מזומן, יתבצע בהתשלום * 

 

 

 לצהרונים מתבצע בנפרד מהרישום לגן, דרך אתר החברה למתנ"סיםהרישום  -  צהרונים

הילדים לצהרונים, אנו מבקשים מכם במהלך הרישום לגן, לסמן האם אתם מעוניינים בצהרון יבוץ על מנת להיערך באופן מיטבי לרישום וש

 השיבוץ לגנים, יכלול בתוכו גם את בקשת ההורים להשתתפות הילד בצהרון.עבור ילדכם. 
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תושבי היישובים הבאים ירשמו את ילדיהם 

 במזכירות הישוב

 אביחיל  |  גבעת שפירא  |  חופית  |  כפר ויתקין

הקיבוצים: גח"א, גח"מ, העוגן, המעפיל, מעברות, 

 שמשמר השרון, עין החור

 הורים יקרים,

 ריכזנו עבורכם את הפרטים הנוגעים לרישום ילדכם לגן הילדים.

 . 28/2/2020ויימשך עד יום שישי ג' באדר,  27/1/2020הרישום לגני הילדים יחל ביום שני א' בשבט, 

נעשה כל שביכולתנו להיענות לבקשותיכם, אך השיבוצים נערכים בהתאם לגילאי הילדים, איזון מגדרי, שיקולים 

 ות. פדגוגיים, פסיכולוגים ועוד. כך שלא תמיד אנו יכולים להיענות לכלל הבקש

המאחרים ברישום ישובצו על בסיס . אנא הקפידו על רישום בזמן, על מנת שנוכל להיערך לשיבוץ הילדים בגנים

 מקום פנוי.
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  אגף החינוך

 מחלקת גני ילדים

 

 

 

 

 הורים יקרים,

 

 

 

המושבי".  גן המעניק סל "הגן  –אגף החינוך ומחלקת גני הילדים, בוחנים אפשרות להפעלת מספר גני ילדים במודל חדש 
 מורחב, להורים מעוניינים בתשלום הורים מוגבר, בדומה ל"גן הקיבוצי".

 

 הגן המושבי במודל חדש זה יכלול:

  16:30מסגרת צהרון, המהווה רצף חינוכי עד השעה 

  סוכות, חנוכה, פסח –ימי החופשה  14ימים ארוכים במהלך 

 וםסייעת נוספת בגן משעות הבוקר ועד לסוף הי 

 ארוחת בוקר במסגרת הזנה 

  13:30ארוחת צהריים סביב השעה 

  בתשלום נוסף –אפשרות לקייטנה בחודש יולי 

 

 כאשר לחודש, מחודש ספטמבר ועד יוני, ₪ 1300 -כעלות מודל הגן היישובי תהיה 
 התשלומים מבוססים על תשלומי ההורים המאושרים על ידי משרד החינוך לגנים הקיבוציים. 

 

 .נרשמים 30מינימום של ילדי הגן, וכן  כלל הוריפתיחת גן במודל זה מחייבת הסכמה של 

 

 ,ירשמו זאת בסעיף ההערותנשמח שהורים אשר מעוניינים במודל הגן המושבי, 
 בקובץ הרישום באתר, במהלך תקופת הרישום לגנים. 

 

 

 לשירותכם ובהצלחה!

 מחלקת הגיל הרך, אגף החינוך –דפנה שגיא 
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