שירות
חושבים
מקצועיות משפחתיות מחויבות
|

|

עיריית שדרות ,אגף החינוך
מדור רישום והמחלקה לגיל הרך

שנת הלימודים תש"ף 2019 - 2020
לגני חובה וטרום חובה במגזר הממלכתי
ממלכתי דתי ומוכר שאינו רשמי
אגף החינוך-רח' בר לב 6
המחלקה לגיל הרך ומדור רישום

ברכת ראש העיר

חכמה מלידה יכולה להיות תחליף להשכלה ,אבל השכלה לעולם לא תחליף לחכמה
מלידה( .ארתור שופנהאואר)

הורים יקרים,
שנת הלימודים תש"ף בפתח ואנו שוקדים על רישום ילדיכם לגני הילדים .גם השנה ,נבצע רישום
באמצעות אתר האינטרנט ובכך נחסוך לכם זמן וטרחה .כפי שהתחלנו בשנה שעברה ,גם השנה
נפעיל מוקד תמיכה טלפוני למתקשים בתהליך הרישום.
החינוך הוא בראש סדר העדיפויות שלנו ,ובהתאם לכך אנו משקיעים את מירב משאבינו
ומאמצינו לקידום מערכת החינוך בעיר שהיא המובילה מבין ערי הדרום ובין המובילות בארץ.
ההשקעה בגיל הרך ,היא בעיניי אחד המפתחות החשובים להצלחת המערך החינוכי כולו,
ולכן אנו משקיעים את מיטב משאבינו כבר בחינוך בגילאים הצעירים .בצד הפדגוגי בא הדבר
לידי ביטוי בתכניות לימוד מתקדמות ,בהן חיזוק לימודי השפה ,החל מהגנים ,קידום חשיבה
לוגית ומתמטית ,סייעת שניה גם בגני החובה ,השלמת הצטיידות בכל הגנים ,והמשך העשרה
לצוותי הגננות והסייעות .בזכות שיתופי הפעולה המתמשכים והטובים עם משרד החינוך ,עם
השותפים והמפעילים החינוכיים ,אנו זוכים לפריחה משמעותית בתחום החינוך.
בהיבט הבניה ,ולאור הגידול המבורך במספר התלמידים בעיר ,אנו מקדמים את בנייתם של
גני ילדים חדשים וממוגנים בעיר .הגנים החדשים שנבנו הם בסטנדרט גבוה במיוחד וגדולים
משמעותית מהגנים הרגילים .בכל גן כזה אנו משקיעים מאות אלפי שקלים נוספים על מנת
שהגן יהיה מרווח וגדול .בכל שנה אנו פותחים  6גני ילדים חדשים .השנה פתחנו גן חינוך מיוחד
חדש ושישה גנים רגילים נוספים.
התברכנו בשדרות בצוותי גנים מצוינים ,גננות וסייעות מסורות ומחויבות לחינוך ילדינו ועל כך
תודתנו הגדולה להן .ברצוני להודות לעובדי אגף החינוך ,בניהולה של הגב' מרים ששי ,העושים
עבודתם במסירות למען ילדי שדרות.
אברך את כל צוותי החינוך וההוראה ,וכל העוסקים במלאכת החינוך שתראו ברכה במעשי ידיכם
ותמשיכו לחנך ילדים לתפארתה וגאוותה של העיר.

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,
אלון דוידי
ראש העיר
2
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דבר סגן ראש העיר

"האדם כולו צריך  -שיחונך ,שיודרך ,שיסתגל להוויה הכללית ולמקוריותה ,אי אפשר
לייסד מכון של חינוך בעד ניצוץ של האדם ,בעד נטף אחד מים החיים שלו ,כי אם כל
האדם צריך שיבא לרוממות שאיפתו" (הראי"ה קוק).

הורים יקרים,
זכינו .זכינו שהננו רושמים את ילדינו שהם האוצר הכי יקר שלנו לאחת ממערכות החינוך
הטובות שיש היום ,מערכת החינוך בשדרות .במערכת החינוך כולה ,אנו שואפים לרומם
הלכה למעשה את רוחם של תלמידנו ואת שאיפותיהם .סיפוק ונחת אנו שואבים מהישגיהם
החברתיים והלימודיים של ילדינו ואנו כמערכת חינוכית ,נמשיך לקדם ,ליצור ולרומם את תלמידנו
כך שההצלחה רק תמשיך ,תשגשג ותפרח.
עירנו התברכה בצוותי הוראה וחינוך מסורים ומקצועיים .אנו בהנהגת העיר בטוחים כי
חינוך ילדינו מופקד בידיים הכי טובות שיש .הגנים ובתי הספר בשדרות הנם מהטובים בדרום
ומהמובילים בארץ .החינוך ככלל ,נמצא בראש סדר העדיפויות העירוני ואנו משקיעים בו את
מירב המשאבים והמרץ הדרוש .על כך מגיעה תודה גדולה לראש העיר שלנו ,מר אלון דוידי,
שמשקיע מאמצים גדולים ומשקיע לילות כימים תוך הוצאת משאבים רבים ככל הניתן בקידום
ופיתוח מערכת החינוך של כולנו.
ברצוני להודות לצוותים הנהדרים של מערכת החינוך שלנו – לגננות ,לסייעות ,למורים ,למורות
ולמנהלים .תודה מיוחדת לעובדי אגף החינוך הנהדרים ולכם הורים יקרים ,שבכל שנה מחדש
נותנים את האמון שלכם בנו .אחרונים חביבים ,הילדים המתוקים שלנו ,נאחל לכם הצלחה
גדולה ,שתרוממו שאיפותיכם לעשייה ולימוד ,תעלו ,תפרחו ותגדלו לתפארת משפחותיכם והעיר
שדרות.

בברכה,
אלעד קלימי,
סגן ראש העיר
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דבר מנהלת אגף החינוך

"איך בונים ספינה? אוספים אנשים ונוטעים בהם את האהבה והכמיהה לים הרחב ,הגדול
והאינסופי" (אנטואן דה סנט-אכזופרי).

הורים יקרים,
ברכותינו הלבביות על הצטרפות בתכם/בנכם למשפחת תלמידי הגנים העירוניים בשנת הלימודים
הקרובה ,תש"פ .זה הזמן להצטרף אל אופק חינוכי נרחב ,ים של הזדמנויות ,כמיהה והזדמנויות
שתוכלו לספק לילדיכם בסביבה חינוכית עשירה .כבכול שנה הרישום לגנים מהווה צומת חשובה
בהיכרותכם עם מערכת הגנים ,תפיסתנו החינוכית ומדיניות העיר.
המידעון המצ"ב נועד להביא בפניכם את מירב המידע החיוני לצורך היכרותכם עם הליך רישום
בתכם/בנכם לגן הילדים העירוני .הנכם מוזמנים לעיין במידעון המצ"ב לצורך היכרות עם מגוון
תכניות ומיזמים חינוכיים ,לרבות תכניות לקידום השפה ,המתמטיקה ,קידום הבריאות ,כישורי חיים,
תכניות העשרה ,רווחה חינוכית ,גנים במגוון תפיסות ייחודיות ,כן הנכם מוזמנים להתרשם מפעילות
השירות הפסיכולוגי החינוכי בעיר ושירותיו השונים לרווחת תלמידי וצוותי הגנים .עוד נציג בפניכם
בקצרה את עקרונות החינוך המיוחד ושילובם של בעלי צרכים מיוחדים במסגרות החינוכיות בעיר.
שירותים אלו עומדים בקשר צמוד עם הצוותים החינוכיים ומקדמים את הליווי והטיפול בתחום
הרגשי ,הקוגניטיבי וההתפתחותי בקרב ילדי הגן בשגרה ובחירום.
מנהיגות העיר שדרות בראשות ראש העיר מר אלון דוידי ,סגנו מר אלעד קאלימי ומינהל החינוך
למחלקותיו ,רואים בגיל הרך נדבך משמעותי ויסודי בקידום החינוך .לפיכך מושם דגש על הליווי
האישי והמענה הפרטני בכל הקשור בצרכי ילדי הגן ,הצוותים והסביבה הפיזית והתכנית ,לצד הכלים
הפיזיים והפדגוגיים שנועדו לפיתוח ומימוש יעדינו בקידום הערכים והמצוינות .תפיסתנו החינוכית
משתקפת במדיניות העיר הרואה ערך רב בקידום תפיסת הגיל הרך על רצף לידה עד  6ומשום כך,
אנו מפתחים מיזמים ותכניות היוצרים רשת מענים לקידום יכולותיו של כל תלמיד ותלמידה באופן
מיטבי ובגישה עתידנית .גני הילדים בעיר נהנים מתוספת סייעת נוספת בכלל הגנים הן בטרום חובה
והן בגני חובה על מנת ליצור מענה אישי ומכיל לכל ילדי הגן במהלך יום הלימודים.
גם בשנה זו אנו במגמת צמיחה וגדילה במסגרות החינוכיות ,מגמה שמבטאת את תמיכתכם
ואמונתכם המתמשכת .תמיכתכם ומעורבותכם חשובים לנו בקידומה וכינונה של מערכת החינוך
העירונית .הנכם מוזמנים להשתתף ,להתעניין ,להציע ולאתגר אותנו כהורים שותפים ומובילים למען
ילדינו כולם.
בשמי ובשם הנהגת העיר ,צוות אגף החינוך וחטיבת גיל רך יישובית ,הננו מאחלים לילדיכם שנת
לימודים פורייה ומוצלחת,
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ברגשי כבוד והערכה
מרים ששי,
מנהלת אגף החינוך
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ברכת מנהלת המחלקה לגיל הרך
הורים יקרים,
המחלקה לגיל הרך רואה חשיבות רבה בגני הילדים ,כמסגרת חינוכית לפיתוח כישורי חיים
ומיומנויות בסיסיות ,כתשתית להמשך לימודיו של הילד במסגרות החינוך.
המחלקה לגיל הרך מקדמת מערכת מובילה עם סביבה לימודית איכותית בתאום מלא עם משרד
החינוך.
במסגרת הגן רוכשים הילדים מיומנויות וכלים בהם :חברות,משחק יכולת הבעה ,סקרנות וחקר,
בניית זהות וחיזוק הדימוי העצמי אלו מיומנויות שהן המפתח להתפתחות תקינה ולהצלחה
אתם ההורים ,עומדים להפקיד בידינו פיקדון יקר מכל ,ואנו מודעים לגודל האחריות והמחויבות
כלפיכם .גן הילדים הינו בית חם ומוגן ,בו מקבל כל ילד יחס אישי ,אשר מאפשר לו לפתח את
יכולותיו וכישוריו .המחלקה לגיל הרך פועלת ושואפת לתת שירות איכותי ,אמיתי והולם בכל פנייה
ושאלה.
אני מאחלת לכם ולילדיכם המשך שנת לימודים מלאה בעשייה חינוכית ,שמחה והנאה.

בברכה,
שוש אסידו
מנהלת המחלקה לגיל הרך
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מטרות החינוך בגיל הרך
חיזוק הערכים הלאומיים ,החברתיים ואוניברסליים.
שאיפה לערכים ומצוינות –קידום חשיבה לוגית ומתמטית.
ייחודיות גנים וחדשנות פדגוגית בראי העשייה החינוכית בגן.
יצירת סביבה חינוכית עשירה ומאתגרת ללמידה ולחוויה.
פיתוח כישורי חיים -פיתוח עצמי חיובי ותחושת מסוגלות.
שיפור איכות ההוראה וסביבת הלמידה.
העשרה וקידום מקצועי של צוותי הסיעות והגננות.

הורים יקרים,

ברוכים הבאים למידעון הרישום של אגף החינוך ,מדור רישום וגני ילדים.
הננו שמחים להודיעכם כי אגף החינוך נערך לרישום ילדי הגנים לשנת הלימודים תש"ף
( )2019 – 2020ומברכים אתכם על כי בנכם/בתכם זכאי/ת להירשם ולהיקלט בגן עירוני
בכל המגמות; גן ממלכתי ,גן ממלכתי דתי/תורני וגן מוכש"ר (שאינו רשמי) על פי בחירתכם.
במידעון זה תמצאו מידע חיוני אודות הליכי ומדיניות הרישום.
מועדי הרישום לגני ילדים (על פי חוק חינוך חובה לשנת הלימודים תש"ף):
החל מיום שני  -א' בשבט תשע"ט 07 ,בינואר . 2019
ועד יום ראשון  -כ"א בשבט תשע"ט  27,בינואר .2019
לתשומת לבכם ,בשנה זו לא נקיים מועד רישום נוסף .אשר על כן ,חלה עליכם חובת
רישום בתקופת רישום זו ,לצורך היערכותנו המוקדמת לשיבוץ בנכם/בתכם.
הרישום לגני החינוך המיוחד יתקיים אצל הגב' שרביט סוניה -מנהלת חינוך מיוחד
שעות פעילות הגנים:
גני הילדים יפעלו במתכונת משרד החינוך מהשעה  7.30עד השעה 16:00
צהרונים:
גנים בהם יתקיימו צהרונים באמצעות המתנ"ס יפעלו עד השעה 16:45
הרישום לגני הילדים הוא בקשה בלבד ואינו מהווה שיבוץ
לנוחותכם ,נערכנו במידעון מפורט עליו עמלנו רבות על מנת להקל עליכם את תהליך
ההרשמה .אנו מקווים כי תמצאו בתהליך חוויית שירות מיטבית ומקצועית .בהצלחה!
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מידע כללי וחשוב
הרישום לגן יתבצע באמצעות האינטרנט ובמוקד רישום במחלקת הגבייה ,על פי זיהוי
התלמיד הנרשם בתעודת הזהות של הוריו ,לבעלי כתובת מגורים בשדרות.
הרישום לגן הילדים הינו בקשה בלבד ואינו מהווה שיבוץ בגן המבוקש.
ילדים הלומדים בגני הילדים בשנה הנוכחית ,חייבים אף הם ברישום לשנה"ל הבאה.
נא להצטייד באמצעי תשלום עבור אגרת חינוך והזנה.
תעריף תשלומי האגרה מבוסס על חוזר תשלומי הורים תשע"ט ויעודכן בהמשך.
הפעלת צהרונים באחריות המתנ"ס ועל פי מספר הנרשמים ומשלמים מראש.
ניתן להתעדכן במזכירות המתנ"ס רח' בר לב .4
לא ישוריינו גנים למטרת צהרון.

גילאי רישום:

בהתאם לתיקון חוק לימוד חובה ,תיקון  32התשע"ג ,2013-אשר התקבל בכנסת ביום ,8.7.13
רישום התלמידים יעשה על פי שנתונים אשר נקבעו בחוק (ראה טבלה מצורפת).
תלמידים אשר אינם עומדים בטווח גילאי הרישום ,כפי שנקבעו בתיקון זה ,לא יהיו זכאים
לרישום.

גילאי 5

31.12.2014 – 01.01.2014
כ"ט בטבת התשע"ד – ט' בשבט התשע"ה

גילאי 4

31.12.2015 – 01.01.2015
י' בטבת התשע"ה – י"ט בטבת התשע"ו

גילאי 3

31.12.2016 – 01.01.2016
כ' בטבת התשע"ו – ב' בטבת התשע"ז

רישום המועמדים עפ"י חוק חינוך חובה ,כפי שצוין לעיל ( לגילאי  4 ,3ו – ) 5
ייערך אך ורק ברשות המקומית ,שכן היא האחראית על ביצוע חוק לימוד חובה,
בכל הזרמים והמגמות החינוכיות.
כתובת אתר הרישוםwww.cityedu.co.il :
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אפשרויות ומועדי רישום
הרישום יתבצע באינטרנט (למשלמים בכרטיס אשראי)
כתובת האתרwww.cityedu.co.il :
מועדי הרישום :החל מ-א' שבט תשע"ט 7.01.2019 ,ועד כ"א שבט תשע"ט27.01.2019 ,
בן השעות 08:00 - 24:00
בוקר ימים א׳  -ה׳ ,בין השעות08:30 - 13:00 :
ביום ג' אחה"צ ,בין השעות 16:00 – 18:00

סיוע ברישום אינטרנטי  -במוקדי רישום

יתקיים באגף החינוך רחוב בר -לב  6ובספריה העירונית ,דרך מנחם בגין.
בין התאריכים :א' שבט ,תשע"ט  7.01.2019ל -כא' שבט ,תשע"ט. 27.01.2019 ,
*יש להצטייד בתעודת זהות ובכרטיס אשראי.
רישום לגן ותשלום במחלקת הגבייה למשלמים במזומן או בצ'ק
יתקיים רישום וגביה (מזומן ,צ'ק ,הוראת קבע) במח' הגבייה בלבד ע"י רשמיות מאגף החינוך.
בין התאריכים :י' שבט ,תשע"ט  - 16.01.2019כא' שבט ,תשע"ט 27.01.2019
בימים א' ,ב' ,ד' ,ה' בבוקר בין השעות .8:30-13:00 :יום ג' אחה"צ בין השעות 16:00 :עד 18:00
שימו לב! הרישום לגן הילדים הינו באחריות ההורים ,בכל המגמות והזרמים החינוכיים

מיכה טלפוני לסיוע ברישום:
ת
לרשותכם מוקד 08-6620394 ,08-662039
מס' טלפון 8 :בין השעות10:00 – 18:00 :
בימים א' – ה'
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תשלום אגרת חינוך והזנה:
עלות אגרת חינוך ( ₪ 388 -ע"פ תעריפי תשע"ט)
להלן הפירוט:
ביטוח  | ₪ 49סל תרבות ₪79
סיורים לימודיים ,הסעות לסיורים ולמופעים  | ₪100קרן קרב ₪160
התעריף החדש יעודכן אחרי החלטת ועדת החינוך לכנסת לשנת תש"ף.
הזנה בגני הילדים:
הורים המבקשים שבנם/בתם ישתתפו בפרויקט ההזנה בשנת הלימודים הבאה ,יסדירו
תשלום זה לפני פתיחת שנה"ל באגף הגבייה (במעמד הרישום באינטרנט ובמוקדים
העירוניים).

דמי הזנה לשנה"ל תשע"ט .₪ 620

כל שינוי בתעריף כפוף למבחן הכנסה ולהמלצת ועדת החינוך בכנסת.
כמו-כן ,בגנים תורניים ובגני חב"ד תתאפשר הזנה בהכשר מיוחד בתוספת תשלום של ₪ 115
לילד לשנה (מותנה וכפוף להחלטת כל הורי הגן לרבות תעריף עדכני).
התעריפים הנ"ל מעודכנים לשנת הלימודים תשע"ט .יתכנו שינויים.
ניתן לשלם בכל אמצעי התשלום אשר לרשותכם.
הורים אשר יבחרו הסדר תשלומים באמצעות הוראת קבע ,מתבקשים להציג נספח,
חתום על ידי הבנק ,לנציג מחלקת הגביה ,במעמד הרישום (מצ"ב הנספח).
הוראת תשלום משנה שעברה אינה תקפה לשנה זו.
בכל שנת לימודים יש לחדש את הוראת הקבע/אשראי.

כתובת אתר הרישוםwww.cityedu.co.il :
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מידע כללי
ביטול רישום בתוך העיר ובין רשויות:
הורים ,המבקשים לבטל את רישום ילדיהם לגן ,מתבקשים לשלוח מכתב בקשה באמצעות
פקס 08-6620356 :או במייל ganim@sederot.muni.il ,אל מדור רישום ,אגף
החינוך ,בר לב  6שדרות.
יש לצרף:
צילום תעודת זהות  -כתובת ,ספח ילדים ובקשה מנומקת.
הבקשה תטופל רק בצירוף הנמקה ומסמכים נלווים.
להורים המעוניינים להחזיר את הרישום על כנו ,לאחר הודעת הביטול ,אין הרשות מתחייבת
לשמור רישום ראשוני ,טרם הביטול.
העתקת מגורים בין רשויות :רישום לגן עקב מעבר דירה בין רשויות יתבצע בכפוף לכתובת
עדכנית בתעודת הזהות של ההורים וביטול רישום מטעם הרשות האחרת ,ממנה עוברת
המשפחה לשדרות.

בת הארנונה ברשות .חוסר
עתכם!
לידי המגורים המופיעה בת.ז .חייבת להיות תואמת לכתו להוביל להוצאת התלמיד/ה
ים הינו עבירה על החוק ועלול
בת
כתותאמה יזום ומודע על ידי ההור
ה גם לאחר קבלת השיבוץ לגן.
מהגן,
דים
תבקש כתב הצהרה והתחייבות
הורים גרושים/פרו פרטי שני ההורים .כמו-כן ,י
ישום יש למלא את
במעמד הרישום/העברה לגנים ובתי ספר.
לצורכי הר
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עקרונות מנחים לשיבוץ
בנכם/בתכם בגן

יחידת הרישום והשיבוץ עושה כל מאמץ לשבץ את ילדיכם בהתאם לעדיפות שבחרתם.
יצוין כי הרשות אינה מתחייבת לשבץ את הילדים בגנים המבוקשים בעדיפות ראשונה
או שנייה .בהחלטה יילקחו בחשבון שיקולים מקצועיים ומערכתיים נוספים.

לת השורכבמת לבכם:
לרוב,

גני הילדים הוא דו גילי  .הרכב גן
הילגןדים עשוי להשתנות משנה לשנה בהתאם
לאילוצים ,לצרכים ולמדיניות אגף ה
חינוך .למשל דו-גילי יכול להפוך לגן חד גילי.
כאמור,
שינויים מבמיעלה בעקבות נתוני הרישום ,יתכנו שינ
ויים נוספים כגון :פתיחת גנים חדשים,
קום
גנים הקיימים ושינוי בהרכב גילאי הילדים בגן.
השיבוץ ייקבע בהתאם לקריטריונים הבאים:
 .1רישום במועד הרשמי שפורסם.
 .2זרם חינוכי בהתאם לבחירת ההורים(.מ"מ ,ממ"ד ,מוכר שאינו רשמי )
 .3גן המשך – לשיקול ועדת שיבוץ בין-מקצועית.
 .4קרבת מגורים לגן.
 .5איזון מגזרי (בנים -בנות)
 .6איזון בין שנתונים (בגן דו גילי)
 .7ילדים בעלי צרכים מיוחדים/משולבים.
תלמידים אשר קיבלו שיבוץ על בסיס החלטת ועדת ערר בשנת תשע"ט ,אין הרשות
מתחייבת לשבצם שנה לאחר מכן באותו גן או בגן צמוד .ההחלטה תקפה לשנה אחת.

לתשומת לבכם:

 .1הודעה על שיבוץ לגן הילדים תישלח לכתובת המגורים ,אשר תימסר בעת ההרשמה
(ע"פ ת"ז) .במקרה של הורים גרושים/פרודים ,ההודעה תשלח לשני ההורים.
על ההורה הרושם חלה חובת רישום פרטי שני ההורים במעמד הרישום.
 .2פתיחת כיתות גן מותנית במספר נרשמים ,המחויב בתקן רשמי (עפ'י משרד החינוך)
 .3שיבוץ הילדים לגן אינו על בסיס בחירת גננת או חברים.
הודעת שיבוץ ילדכם לגן תשלח בסוף חודש יוני 2019
כתובת אתר הרישוםwww.cityedu.co.il :
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תהליך הגשת ערר
אפשר להגיש ערר אחד בלבד על השיבוץ לגן .את הערר יש להגיש בכתובת דוא"ל
הנמצא באתר האינטרנט העירוניwww.cityedu.co.il -
כתובת דוא"ל –ganim@sederot.muni.il
הגשת ערר:
 7ימים מיום קבלת השיבוץ .המועד המדויק יצוין בהודעת השיבוץ ,אשר תשלח לביתכם.
מענה לערעורים עד שבועיים מיום הערעור.

ם:

לתשומת לבכהמועד שיפורסם ,לא יתקבל ולא ידון..
> ערר אשר יוגש לאחר
מעוניינים לצרף אסמכתאות לבקשת
ו
נט,
טר
אינ
ל
שה
גי
הם
ל
אין
והורים אשר
חוזים המעידים על מעבר דירה וכיו"ב,
> תושבים בות חוות דעת רפואית  /פסיכולוגית,
הערר ,לר
נוך ולוודא קבלתם במדור רישום ,רח'
בקשים להגיש את החומרים לאגף החי
מת
עיים מהמועד האחרון להגשת ערר.
.6
לב
בר
רר תפרסם את ההחלטה תוך שבו
> ועדת הע
בקשת ערר תידון בהתאם לקריטריונים הבאים:
> גיל הילד
> העתקת מקום מגורים ,בצירוף השינוי בתעודת הזהות ו/או חוזה שכירות חתום במקור.
> שיבוץ הילדים בגילאי  3-4ייעשה על בסיס מקומות פנויים בלבד ,גם בשלב הערעורים.
> במידה ויתפנו מקומות בגן ,המבוקש בערעור תיערך בחינה נוספת לערר שנדחה ,אשר
הוגש במועד ,בהתאם לשיקול דעת הוועדה הבין-מקצועית.
> במקרה של עודף ביקוש בגן ובהעדר קריטריון ,תבחן אפשרות להגרלה בין המועמדים לגן.
> החלטת ועדת הערר הינה סופית ואינה פתוחה לערעור או התדיינות נוספת.
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תכניות לימודים והעשרה בגנים
בשנה"ל תשע"ט

גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית לימודית ,אשר מטרתה לטפח את יכולותיהם הקוגניטיביות,
הרגשיות ,החברתיות והמוטוריות של ילדי הגן ולהקנות להם ערכים ,ידע ומטען תרבותי.
הלמידה מתרחשת בדרך חווייתית ,מוכוונת יצירה ומשחק.

להלן פירוט תכניות הלימודים וההעשרה הפועלות בגנים:
קרן קרב ,תכנית מוזיקה :לכל גן ,הכוללת  2קונצרטים בשנה לכל זוג גנים.
קרן קרב ,תכנית נוספת :בתחום התנועה והספורט
פעילות הורים וילדים 2 :פעילויות בשנה ,בהתאם לבחירת הגננת
רווחה חינוכית ,תכנית סנסומוטורית :בגני טרום חובה ,אחת לשבוע ,לפיתוח התחום
החושי ,תנועתי.
תכנית רובומטיקה :תכנית מדעים ורובוטיקה ל 17-גני חובה ,אחת לשבוע.
תוכנית  ,360תכנית מעג"ן :לאיתור ילדים עם קשיי התפתחות והדרכה לצוות הגן.
התכנית פועלת בגני טרום חובה ,על ידי מטפלים פרא-רפואיים.
תוכנית  ,360תכנית שפ"ע( :שפה עשירה בגן) – מתמקדת בהעשרת השפה ותחומי
התפתחות אחרים ,הפעילות נעשית בקבוצות קטנות.
תכנית "נתיבים בגנים" :תכנית מערכתית לטיפול בילדים עם קשיים רגשיים בהדרכת צוות
השפ"ח.
הדרכה פרטנית להורים :בהדרכת פסיכולוגים של השפ"ח.
בית להורות :סדנאות והרצאות להורים
ספריית פיג'מה :תכנית להעשרת השפה ,במסגרתה הגננות מספרות לילדים סיפור וכל ילד
מקבל ספר מתנה ,אחת לחודש ,לביתו.
בריאות השן 4 :מפגשים המועברים על ידי שיננית ומפגש אחד ,המועבר על ידי רופא
שיניים ,מיזם משותף לאגף החינוך ומשרד הבריאות.
תכנית "מזוודות נפתחות" :מסע מרגש במסגרתו נארוז חוויות משפחתיות שיעברו
באמצעות מזוודה ,מלאת הפתעות בין משפחה למשפחה.
תכנית אפיקים ליהדות :שעת סיפור והצגה בנושאי ערכים ומסורת.
צהרונים :פועלים משעה  16:00ועד  ,16:45כולל חופשת סוכות ,חנוכה ופסח ,בשעות
הבוקר .רישום ,תשלום והפעלה :באמצעות המתנ"ס .פתיחת צהרונים לשנה"ל
תש"ף מותנית ברישום ותשלום של  17ילדים לפחות מכל צמד גנים.

כתובת אתר הרישוםwww.cityedu.co.il :
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ילדים עם בעיות בריאותיות
הורים לילדים עם בעיות בריאותיות/אלרגיה המעוניינים בסיוע רפואי לילדיהם ,מתבקשים
לדווח לרשות ולצרף מסמכים רפואיים רלוונטיים על מנת שניתן יהיה לבקש בעבורם סיוע
רפואי.
בקשות לסיוע רפואי ניתן להגיש עד התאריך .15/10/19 -
יש להתארגן עם המסמכים בהתאם ולגשת לגב' יפה בוגנים,
רח' יערה  ,1טלפון לבירורים.08-6620348 :

ילדים בעלי צרכים מיוחדים הזכאים
להנגשה פיזית במוסדות החינוך
תלמיד במערכת החינוך זכאי לקבל נגישות למוסד החינוך שהוא מיועד ללמוד בו כפועל
יוצא של הוראות החוק לשוויון זכויות לאנשים בעלי מוגבלות .הואיל ותהליך הנגשת המוסד
החינוכי לצרכיו של התלמיד כרוך בתהליכי משנה ובאישורים שונים ,משרד החינוך מאפשר,
לאחר שתיאם את ההוראות הבאות מול מרכז השלטון המקומי ומול נציבות שוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלות ,רישום מוקדם לילדים בעלי צרכים מיוחדים .זאת כדי שתהליך הנגשתו
של המוסד החינוכי שהם מיועדים להשתבץ אליו יתחיל במועד מוקדם יותר.
הרישום המוקדם ,שתכליתו הגשת בקשה לנגישות ,אינו שולל את הרישום במועד הרגיל
ובהתאם להוראות הרגילות .הוא זכות להורה לילד בעל צרכים מיוחדים ולא חובה ,והוא בא
בנוסף ולא במקום הרישום במועד הרגיל.
הורי הילד יסורו למשרדי מחלקת החינוך ברשות המקומית הרלוונטית למקום
מגוריהם ,ימלאו בקשה כתובה ,ובה יבהירו מה שם המוסד החינוכי המבוקש לשיבוץ
ילדם/בתם בהתאם לנוהלי הרישום הרגילים ,וכן את הצורך בנגישות  .במעמד זה
יצרפו מסמכים המאמתים את הבקשה ,זאת בהתאם להנחיות של מחלקת החינוך
ברשות המקומית במועד הרישום המוקדם לעניין זה.
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הילדים הבאים זכאים להירשם במשרדי מחלקת החינוך ברשות המקומית שבה הם מתגוררים
במהלך חודש יוני של השנה הקלנדרית הקודמת למועד התחלת שנת הלימודים בפועל ,קרי
כ 15-חודשים לפני הכניסה למוסד החינוכי ללימודים בפועל:
ילדים חייבי-רישום על פי הוראות חוק לימוד חובה התש"ט 1949-וכן על פי צווי ההרחבה
ללימוד חובה בגני ילדים טרום-חובה משנת  1999ומשנת  ,2001קרי ילדים בגיל  6-5וכן
ילדים בגיל  4-3בתנאי שהם מתגוררים ביישובים או בשכונות הנקובים בצווי ההרחבה
הנ"ל ,וכן ילדים במעברים מגן הילדים אל בית הספר היסודי ומבית הספר היסודי אל חטיבת
הביניים ו/או אל החטיבה העליונה ,בעלי צרכים מיוחדים ,בין בשל קשיי ניידות או בשל לקות
חושית(,שמיעה ,ראיה) המיועדים לשילוב בחינוך הרגיל ולא בחינוך המיוחד ,אשר יזדקקו
לשינויים פיזיים-מבניים במוסד החינוכי עצמו לשם הנגשתו לצרכי התלמידים .לרבות מעלית,
תא שירותים לנכה ,דרכי הגישה למוסד החינוכי ,תקרה אקוסטית וכיוצ"ב ,ובלבד שמדובר
בנגישות פיזית של מרחבי הלמידה שבהם התלמיד אמור ללמוד בפועל.
ילדים להורים בעלי צרכים מיוחדים כאמור הזקוקים להתאמות והנגשת המוסד החינוכי
לשם נגישותם למקום אליו יביאו ויקחו את ילדיהם.
חשוב להדגיש :שאין באמור בהוראות אלה כדי לחייב את מחלקת החינוך ברשות המקומית
לשבץ את התלמיד דווקא למוסד החינוך שהוא ביקש להשתבץ אליו במסגרת הבקשה
לרישום מוקדם .מנהל מחלקת החינוך ברשות המקומית רשאי לקבל בבקשת השיבוץ החלטה
מנהלית  -בהתאם לכל כללי המשפט המנהלי ולהוראות בתקנות הרישום ובהנחיות משרד
החינוך המתפרסמות מעת לעת בחוזרי המנכ"ל – בקשר לשיבוצים בפועל של תלמידים לגני
הילדים ולבתי הספר היסודיים.

לבירורים נא לפנות לגב' ענת לרנר ,טלפון08-6899110 :
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בעלי תפקידים
מחלקה /שירות

בעל התפקיד

טלפון

הנהלת האגף

מנהלת אגף החינוך  -מרים ששי
מזכירה –שרית פרץ
חשבת אגף החינוך  -ציונה פרץ
מנהלת  -ענת לרנר
מנהלת  -שוש אסידו
מזכירה  -עדנה סויסה
מנהלת  -יפית חסן
מזכירת  -מעיין מיימון
אנג'לה פבלוב
מנהל -ציון סויסה
קלרה אדמוב
מעיין בר יוחאי (חינוך עצמאי)
מנהלת תחום  -סוניה שרביט
מורן אלחרט
יפה בוגנים

08-6620341
08-6620341
08-6620237
08-6620355
08-6620355
08-6620356
08-6620361
08-6620361
08-6620346
08-6620357
08-662035
08-6620264
08-6620349
08-6620267
08-6620348

חטיבה לגיל הרך
מדור גני ילדים
מדור רישום/מזכירת גנים
שירות פסיכולוגי חינוכי
שירות פסיכולוגי חינוכי
הסעות
מחלקה טכנית
קצין/ת ביקור סדיר
חינוך מיוחד
אחראית הזנה
כ"א בחינוך

נתוני גני הילדים
בשנה"ל תשע"ט

16

מגזר

מספר גנים

ממלכתי
ממלכתי דתי
חינוך מיוחד
חינוך עצמאי
סה"כ מבני גן קיימים

18
25
5
7
55

כתובת אתר הרישוםwww.cityedu.co.il :

מרכזי שירות עירוניים

השירות הפסיכולוגי-חינוכי
ייעודו של השירות הפסיכולוגי-ייעוצי (שפ"י) בישראל הוא לקדם את רווחתם ובריאותם הנפשית של
כלל התלמידים במערכת החינוך .השירות הפסיכולוגי-חינוכי מיועד לתלמידים ,להורים ,לצוותי החינוך
בגני-הילדים ובבתי-הספר ולגורמים הקהילתיים .השירות הפסיכולוגי החינוכי (שפ"ח) מלווה את
הילד ,משפחתו ומערכת החינוך לאורך מסלול התפתחותו ,מגן חובה עד גיל  18באוכלוסיות רגילות
ועד גיל  21באוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים .בשפ"ח שמים דגש מקצועי על מתן מענה לגיל הרך,
כעבודת מניעה לשנים מאוחרות יותר .עבודת השירות הפסיכולוגי-חינוכי בגן-הילדים מבוססת על
מדיניות האגף לפסיכולוגיה בשפ"י ,ונועדה לקדם תהליכי התפתחות ולמנוע או לצמצם סיכון ,לפיכך
שותף השפ"ח בצוות גיל רך יישובי לחשיבה והתאמת מענים רשותיים -מערכתיים ובניית תכניות
מניעה והתערבות המותאמות לצרכי הקהילה .השפ"ח פועל על פי גישה אקולוגית בה אוכלוסיית
היעד של הפסיכולוג החינוכי כוללת לא רק את הילד ,אלא גם את משפחתו ,הצוות החינוכי ושאר
הגורמים המשפיעים ומלווים אותו במהלך התפתחותו .עבודת השפ"ח בגן הילדים מאופיינת ברצף
לאורך השנה ונעה בין התחום הפרטני לתחום המערכתי ,וכוללת תהליכי איתור צרכי הילד והמערכת,
הערכה והתערבות .העבודה נעשית באמצעות הרחבת הידע והמודעות בקרב הורים וצוותי חינוך
תוך מתן הדרכות פרטניות ,סדנאות ,איתור מוקדם של קשיים אצל הילדים באמצעות תצפיות וקבלת
מידע מהורים ואנשי צוות ,אבחון וטיפול בילדים במידת הצורך או הפנייתם לגורמי טיפול חיצוניים
(מכון להתפתחות הילד ,מטפלים פרא רפואיים) .כמו כן ,לשפ"ח תפקיד מרכזי בהתערבות במצבי
חירום וטיפול בילדים במצוקה או עם חרדות .אחת התכניות המופעלות ע"י השפ"ח הנה תכנית
טיפולי שפ"י בטראומה מתמשכת המספקת טיפולים פרטניים לילדים הסובלים מחרדות ומפוסט-
טראומה *.השנה נכנסה לגנים תכנית "נתיבים בגנים" ,המלווה מקצועית ע"י השפ"ח .היעד המנחה
את העבודה הוא לתת מענה לילדים בעלי קשיי התנהגות וויסות תוך מתן הדרכה אינטנסיבית לצוות
החינוכי ולהורים באופן פרטני ע"י אנשי מקצוע מומחים בתחום*.
לבסוף ,ה"בית להורות" הנו מרחב שמספק להורים תושבי העיר בכל שלבי ההתפתחות הדרכות
פרטניות וכן מעניק העשרה בתחום ההורות במסגרת הרצאות ,סדנאות וימי עיון*.
* ההפניות מתקבלות דרך הגננות או באופן ישיר מההורים.

חינוך מיוחד
המחלקה לחינוך מיוחד במנהל החינוך הינו הגורם האחראי לטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים
בגילאי  3-21במסגרת החינוך המיוחד בעיר ומחוצה לה .לפי "חוק חינוך מיוחד" מטרת החינוך
המיוחד היא לקדם ולפתח את הכשירות ויכולת של הילדים בעלי הצרכים המיוחדים ,הבאתם למימוש
יכולותיהם בתחום הקוגניטיבי ,הרגשי ,התנהגותי והחברתי ,בקידומם במסגרות החינוך השונות
ובקידומם לקראת השתלבותם בחברה .תפיסת המחלקה לחינוך מיוחד מושתתת על מחויבות ערכית
זו המבוססת על כבוד האדם וחירותו.
רישום למסגרת החינוך המיוחד
תלמידים שנמצאו זכאים לחינוך מיוחד בוועדת השמה ,משובצים על ידי ועדת שיבוץ ,הודעה בכתב
תשלח להורים בתום הועדה .ועדת השיבוץ מורכבת מגורמי משרד החינוך ואגף החינוך ,הועדה
שדנה בשיבוץ התלמידים למסגרות עפ"י התאמת המסגרת ומאפיינה לצורכי התלמיד.
לא יתאפשר רישום כפול (למסגרת חינוך רגיל ולמסגרת חינוך מיוחד) ילדים שהוריהם ביצעו רישום
למסגרת חינוך רגיל ולאחר מכן קיבלו זכאות לחינוך מיוחד ,ישובצו למסגרת החינוך המיוחד ויבוטל
הרישום שלהם למסגרת החינוך הרגיל.
כתובת אתר הרישוםwww.cityedu.co.il :
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הבית הפתוח לגיל הרך
הבית הפתוח לגיל הרך הינו מרכז העשרה ,טיפול וייעוץ לילדים ,הורים ואנשי מקצוע,
המציע להם מגוון שירותים ,תכניות ופעילויות.
השירותים הניתנים בבית הפתוח:
> תכניות העשרה להורים וילדים.
> אירועים לקראת החגים ,הצגות וימי שיא.
> הדרכה וייעוץ הורי.
> הדרכה והשתלמויות לאנשי מקצוע בגיל הרך.
> היחידה להתפתחות הילד  -מתן טיפולי שפה ודיבור ,ריפוי בעיסוק ,פיזיותרפיה ,הדרכות
וליווי על ידי עובדת סוציאלית .הנכם מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה ,להשתתף בפעילויות
ובתכניות.
לפרטים נוספים ,ניתן לפנות למזכירות08-6899110 :
או בדף הפייסבוק של 'הבית הפתוח לגיל הרך'.

מתנ"ס שדרות

מתנ"ס שדרות מפעיל צהרונים לילדי הגנים וכן חוגי העשרה והצגות ,קייטנת קיץ.
כתובת :רחוב בר לב 4
טלפון08-6611555 :

הספרייה העירונית

השאלת ספרים יומיומית ושעת סיפור לילדים בגיל הרך
כתובת :דרך מנחם בגין
טלפון08-6897198 :
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רשימת הגנים -לשנה"ל תש"ף
זרם החינוך הממלכתי
סמל המוסד  /טרום חובה/
חובה
שם הגן

 609149הדס
 608869דובדבן
 609123לילך
 706754אשכול
 809822דולב
 608836ברוש
 146548תאנה
 146530אורן
 608794שקד
 181941חרצית
 135459שיזף
 248245אלון
 567966סתוונית
 568402אתרוג
 532929צבעוני
 533497יקינטון
 621078לוטם
 568030שושן
 319467נופר
 575464סיגלית
 575423ניצן
 621060פטל

טרום חובה
חובה
חובה
רב גילאי
טרום חובה
טרום חובה
חובה
טרום חובה
טרום חובה
טרום חובה
חובה
חובה
טרום חובה
חובה
טרום חובה
חובה
טרום חובה
טרום חובה
חינוך מיוחד
חינוך מיוחד
חינוך מיוחד
חינוך מיוחד

כתובת הגן

טלפון בגן

רח' הדגל  ,10שכ' נווה אשכול
רח' הדגל  ,10שכ' נווה אשכול
רח' ברית ערים  ,23שכ' נווה אשכול
רח' יהודה הלוי  ,30שכ' נווה אשכול
רח' משה דיין  ,4שכ' בן גוריון
רח' ברית ערים  ,23שכ' נווה אשכול
רח' משה דיין ,שכ' בן גוריון
רח' ישראל אבוחצירה ,שכ' בן גוריון
רח' נחום  ,4שכ' הנביאים
משעול דגניה ,שכ' נאות רבין
רח' אלנבי  ,11שכ' נאות רבין
רח' קק"ל  ,17שכ' נאות רבין
רח' קק"ל ,שכונת נאות רבין
רח' משה דיין ,שכ' בן גוריון
רח' האחוזה  ,1שכ' הנביאים
רח' האחוזה  ,1שכ' הנביאים
רח' האחוזה  ,1שכ' הנביאים
רח' משה דיין ,שכ' בן גוריון
רח' משה דיין  ,4שכ' בן גוריון
08-6610839
רח' פעמונית ,שכ' ניר עם
08-9113574
רח' הרצפלד ,שכ' בן גוריון
08-6611574
רח׳ אבוחצירה ,שכ׳ בן גוריון
08-6610875

08-6322912
08-6897386
053-2395180
08-6841311
08-6610839
08-6610692
08-6634947
08-6610875
08-6898967
08-6890902
08-6848867
08-6891414
08-9524147
08-9129520
08-8529138

זרם החינוך הממלכתי דתי
סמל המוסד /
שם הגן

 608604זית
 462713חצב-תורני
 526012ורד-תורני
 608687רותם-תורני
 422311גפן-תורני

טרום חובה/
חובה

חובה
חובה
טרום חובה
חובה
חובה

כתובת הגן

טלפון בגן

רח׳ יהודה הלוי  ,30שכ' נווה אשכול 08-6891311
רח׳ דרך איפרגן  ,2נאות רבין
08-9245876
רח׳ משה דיין ,שכ׳ בן גוריון
08-9312799
רח׳ דרך איפרגן  ,2נאות רבין
08-9524198
רח' משה דיין ,שכ' בן גוריון
08-6887829
כתובת אתר הרישוםwww.cityedu.co.il :
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זרם החינוך הממלכתי דתי
סמל המוסד /
שם הגן

 608711נרקיס-תורני
 608844כלנית
 608786סביון
 181933אשל
 135442הרדוף
 462721דקל-תורני
 533521אירוס-תורני
 609081רימון-תורני
 608737נורית-תורני
 608828חבצלת-תורני
 608547רקפת-תורני
 524470ארז-תורני
 524462אגוז
 533505פעמונית
חב"ד על אזורי
 468132חב"ד א'  -על אזורי
 468058חב"ד ב'  -על אזורי
 533505סחלב
 526004אלה
 575480תמר
 575498לבונה
 575472לוטוס

טרום חובה/
חובה

טרום חובה
טרום חובה
טרום חובה
חובה
טרום חובה
חובה
טרום חובה
טרום חובה
טרום חובה
חובה
טרום חובה
טרום חובה
חובה
חובה

טרום חובה
חובה
חובה
חינוך מיוחד
טרום חובה
טרום חובה
טרום חובה

כתובת הגן

טלפון בגן

08-6898967
08-8655809
08-9397125
08-6890902
08-6848867
08-9524137
08-9524131
08-6766509
08-9129135
08-9174592
08-8628381
08-9241877

רח׳ נחום  ,4שכ' הנביאים
רח' קק"ל  ,28שכ' נאות רבין
רח' קק"ל  ,28שכ' נאות רבין
רח׳ משעול דגניה ,שכ' נאות רבין
רח' אלנבי  ,11שכ' נאות רבין
רח' קרן היסוד 23
רח' קרן היסוד 23
דרך איפרגן  ,2שכ' נאות רבין
דרך איפרגן  ,2שכ' נאות רבין
דרך איפרגן  ,2שכ' נאות רבין
דרך איפרגן  ,2שכ' נאות רבין
רח' משה רבינו ,שכ' נאות הנביאים
רח׳ בר לב  ,6שכ׳נאות רבין
רח' שאר ישוב ,שכ' בן גוריון 08-9525157

רח' שאר ישוב ,שכ' בן גוריון 08-9129520
רח' הפעמונית ,שכ' ניר עם 08-9939677
דרך איפרגן  ,2שכ' נאות רבין 08-9549851
רח' אהבת ציון ,שכ' נווה אשכול 08-9168979
דרך איפרגן  ,2שכ' נאות רבין 08-9549846
רח' קק"ל ,שכ' נאות רבין
08-9524147
רח' המעפילים ,שכ' הנביאים 08-9951169

זרם החינוך העצמאי ,על אזורי
סמל המוסד /
שם הגן

 472787מרגלית
 351288חרוב
 169243ציפורן
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 199083נווה חיה
תלמוד תורה
בנות חיל
גני פסגה

טרום חובה/
חובה

כתובת הגן

טלפון בגן

בי"ס עטרת אסתר ,רח' בן נון 08-6613131 3
חובה -בנות
08-9948172
רח' אהבת ציון
חובה וטרום חובה
שכ' נווה אשכול
בנים  +בנות
08-6613139
שכ' ניר עם
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"הדואג לימים זורע חיטים,
הדואג לשנים נוטע עצים,
הדואג לדורות מחנך אנשים"
[יאנוש קורצ'אק]
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