


דברי פתיחה

מועצה אזורית דרום השרון ומחלקת חינוך קדם יסודי נרגשים יחד  
איתכם על הצטרפותכם למשפחת גני הילדים ומברכים אתכם בברכת  

.הצלחה

מחלקת קדם יסודי הינו לתת לכל ילד בגיל הרך מסגרת חינוכית  חזון
לתת להורים כלים להורות מיטבית וליצור קהילה  , איכותית ומקצועית

.שותפה בגידול הילדים

המועצה תמשיך להשקיע בגני הילדים על מנת ליצור סביבה חינוכית  
לחוות וללמוד ולרכוש  , שתאפשר לכל ילדה וילד לנסות ולהתנסות

.כלים להתפתחות מיטבית

,בברכה

מיכל לוי לנקריגיתית גזיתנני רייזברג
קדם יסודי           מנהלת מדור גני ילדים' מנהלת מחמנהלת אגף חינוך



:מועדי הרישום

בשבט  ' איחל ביום שניא"התשפי חוק לימוד חובה לשנת הלימודים "הרישום לגני ילדים עפ

(.2020בפברואר 16)ף"התשא בשבט "כויימשך עד יום  ראשון(2020בינואר 27)ף"התש

:גילאי הרישום

באב  ' שהתקבל בכנסת ביום א2013-ג"התשע, (32' תיקון מס)בהתאם לחוק לימוד חובה 

.8.7.2013ג"תשע

2015בדצמבר 31–ו"התשעט בטבת "עד י2015בינואר  1–ה"התשעבטבת ' י-5גילאי ✓

2016בדצמבר 31–ז"התשעבטבת ' עד ב2016בינואר 1–ו"התשעבטבת ' כ-4גילאי ✓

2017בדצמבר 31–ח"התשעג בטבת "עד י2017בינואר  1–ז"התשעבטבת ' ג-3גילאי ✓

קיבלתם הזמנה לרישום–איזו שמחה 

!האתר יהיה פתוח רק במועדי הרישום!



2017ילדים צעירים בשנתון 

11בסעיף.3מגילהחלוילדהילדכלעלחל,1949–ט"תש,חובהלימודחוק

שנתכלבראשיתמסויםלגילהגיעכאילואדםרואים,זהחוקלצורך":מובהר

."לימודיםשנתשבאותהבינואר1יוםלפניגיללאותויגיעאם,לימודים

לימודיהםאתימשיכו(חובהטרוםטרוםלגניהעולים)שילדיהםהמבקשיםהורים

/החינוךמשרדידיעלמוכרותשאינןאחרותבמסגרות/פרטיותחינוךבמסגרות

לאישורבקשהלהגשתהנחיותקבלתלשםילדיםגנילמדורבכתביפנו-בבית

.לחוקבניגודלפעולשלאמנתעלוזאת,החינוךמשרד

: גילחריגי 

לא יתאפשר רישום  , א"התשפחל משנת הלימודים ה, י הנחיות משרד החינוך"עפ

כפי שהיה )כולל 15.1.2018עד 1.1.2018בין התאריכים 2018של ילדים בשנתון

 .(בשנים קודמות



–בטרם כניסתכם לאתר לביצוע רישום עליכם להצטייד ב 

תעודת זהות מעודכנת לכתובת המועצה  ✓

ה/מספר תעודת זהות של הילד✓

(אחד מההורים)מספר תעודת זהות של מבצע הרישום ✓

(אחד מההורים)טלפון נייד של מבצע הרישום ✓

–במידה ולא הצלחתם לבצע רישום מהסיבות הבאות 

או במידה ושיניתם כתובת בשלושת)ספח תעודת הזהות אינו מעודכן כתובת . 1

או( החודשים האחרונים

אין במערכת מספר נייד מעודכן. 2

יש לפנות למדור גני ילדים

Michal@dsharon.org.il ,kerenp@dsharon.org.il ,03-9000535/532.

....רגע לפני רישום

mailto:Michal@dsharon.org.il
mailto:kerenp@dsharon.org.il


תהליך הרישום

הילדשלז"תאתהמתאימיםבשדותולהקלידהמקווןהרישוםלאתרלהיכנסיש✓

.הורהז"ות

.הרישוםגמרעםתופיע"בהצלחהנקלטהבקשתך"ההודעהכילוודאיש✓

באתרשהקלדתםל"לדוארישוםאישורתקבלוהרישוםתהליךסיוםלאחר✓

.במערכתנקלטתםכילוודאמנתעלהכרחיהינוזהאישור.הרישום

אליכםונשלחל"בדואבקשהאלינושלחואישורקיבלתםלאועדייןבמידה✓

.הרישוםמאישורהעתק

.האישורלקבלתעדשעות24להמתיןורצויהמערכתעלעומסויווצרייתכן*

"זוכההקודםכל"מבחינתמשמעותאיןבלבדהרישוםבתקופת–ליבכםלתשומת*

.בגניםלשיבוץ

.ל של שני ההורים"כולל טלפון ודוא, אנא הקפידו על מילוי פרטים מדויקים !

הרישוםבמעטפתהמופיעהקודאתסרקו....לנוחיותכם

!



נהלי רישום

בהתאם לכתובת המגורים העדכניתרישום ושיבוץ התלמידים מתבצע 

.  בתעודת הזהות

פרטי הילדים מועברים למשרד החינוך  , עם סיום הרישום, ל"י חוזר מנכ"עפ

עדכון מקום המגורים חייב להיות בפועל  , לכן. לצורך בדיקת תקינות הנתונים

.במשרד הפנים כמו גם כל מסמך אחר שמוצג בעת הרישום

:עדכון כתובת

.ז של שני ההורים עם הכתובת המעודכנת"ל צילום של ת"עליכם לשלוח בדוא

ניתן    )לפי הנחיות משרד החינוך ניתן להעביר לרשות הרושמת חוזה דירה 

(.אנו נודיעכם על עדכון הכתובת והמשך הרישום, ל את המסמכים"לשלוח בדוא

Michal@dsharon.org.il

kerenp@dsharon.org.il

.יש להקפיד על שינוי הכתובת במשרד הפנים טרם תחילת הרישום

mailto:Michal@dsharon.org.il
mailto:kerenp@dsharon.org.il


המשך-נהלי רישום 

:  תושבים חדשים
ז עם כתובת מעודכנת של שני ההורים או חוזה    "ת: ל"עליכם לשלוח בדוא

וטופס  ( החינוך. י הנחיות מ"עפ)או שכירות בצירוף אישור ארנונה /רכישה ו

.  ביטול רישום מהרשות הקודמת
לאחר בדיקת המסמכים ואישורם יפתח עבורכם הרישום באתר המקוון    

(טרם תחילת שנה, הרישום מותנה בשינוי כתובת בלבד)

:בעלי דרכונים
חוזה דירה     , ה/תעודת לידה של הילד, צילום דרכונים: ל"עליכם לשלוח בדוא

יפתח  , לאחר בדיקת המסמכים ואישורם. וביטול רישום מרשות קודמת

.עבורכם הרישום באתר המקוון

:ה/י גורם אחר שאינו הורי הילד"ביצוע רישום ע
תעודות זהות של הורי הילד עם ספח      , יש להצטייד בתעודת זהות של הרושם

.י ההורים"חתום עוייפוי כוחשבו מעודכנים פרטי הילד

:  העתקת מקום מגורים
הורים שעוזבים את דרום השרון ליישוב אחר נדרשים למלא טופס בקשה  

טופס    לאחר אישור הבקשה יועבר להורים . ל"לביטול רישום ולהעביר בדוא
.גריעה/ביטול

Michal@dsharon.org.ilkerenp@dsharon.org.il

mailto:Michal@dsharon.org.il
mailto:kerenp@dsharon.org.il


הורים עצמאיים
(רווקים/יחידנים/פרודים/גרושים)

כי לצורך רישום הילדים למוסדות  , חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע
!החינוך יש לקבל את הסכמת שני ההורים

.או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים לא תחול חובה זו/במקרים שבהם תישלל ו*

על ההורים לפנות להכרעה  , במידה וקיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה
.  ילדים את ההחלטות שהתקבלו-משפטית בנושא ולהציג בפני מדור גני

כתב ההצהרה ונספחים התקפים למועד הרישום על שני ההורים לחתום על✓
.של שני ההורים( כולל הספח)ז "ולצרף צילום ת

שני התצהירים כולל הנספחים המפורטים הינם הכרחיים להמשך הרישום  ✓
.ושיבוץ הילדים

ה במידה וההורים גרים בשתי  /הקפידו להוסיף כתובת נוספת לתלמיד
.שונות ולציין את הסטטוס המשפחתי בהתאםכתובות



שיבוץ לגן רשותי

מדור גני ילדים עושה כל מאמץ לשבץ את ילדכם בהתאם לעדיפות 
.יחד עם זאת נלקחים בחשבון שיקולים מקצועיים ומערכתיים, שבחרתם

מלאכת השיבוץ הינה מורכבת ודורשת התייחסות פרטנית ומערכתית  
.  כאחד

לעתים יש שינויים באכלוס בחודשים שלאחר תקופת הרישום והדבר  
.משפיע ישירות על השיבוצים בגנים

איסוף  , יחד עם זאת. מטרתנו הינה לפרסם את השיבוצים מהר ככל הניתן
.הנתונים והצרכים השונים לוקחים זמן ומשפיעים על השיבוץ

:השיבוצים ישלחו במהלך
.ביישובים בהם קיימים מספר מועט של גנים–חודש מאי 
.ביישובים בהם יש מספר רב של גנים–חודש יוני 



הצוות החינוכי–שיבוץ לגן רשותי 

צוותי החינוך

אנו מודעים לדחיפות לדעת מיהו הצוות החינוכי בהתאם לשיבוץ הילדים  

.  בגנים

משרד החינוך יחד איתנו פועל רבות על מנת לשמר צוותי חינוך העובדים יחד 

.  בצורה מיטבית לאורך השנים

.אוגוסט יחד עם פיקוח משרד החינוך-שיבוץ כוח האדם מתבצע בחודשים יולי



קריטריונים לשיבוץ לגן רשותי

רישום במועדי  

הרישום של  

משרד החינוך

–אזור רישום 
תינתן עדיפות  

לילדים מאזור  

רישום של הגן
הרכב קבוצת  

איזון  –הגיל 

מגדרי ואיזון  

בין שנתונים

צרכים ייחודים  

ה/של הילד

שיקולים  

פדגוגיים

שיקולים  

מערכתיים
ילדי הישארות  

שנה נוספת  

בגן חובה



ערעורים על שיבוץ

יום מקבלת  14עם קבלת השיבוץ לגן באפשרותכם להגיש בקשה לערעור עד 
.הודעת השיבוץ

.הגשת הערעור מתבצעת באמצעות אתר האינטרנט בלבד

!  הועדה תידון רק בערעורים שהוגשו במועד

לאחר סיום תקופת הגשת הערעורים מתכנסת ועדת ערעורים הכוללת נציגים  
.ראש המועצה לדון בערעורים. וסהרווחה , מאגף החינוך

הועדה בוחנת בעיון רב כל בקשה לשינוי שיבוץ ונבחנת בהתאם לצרכים הפרטניים  
. לצד אפשרויות המערכת

.ל"תשובת הועדה תשלח בדוא



–ועדות מקצועיות 
הישארות שנה נוספת בגן חובה

קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה שנה נוספת היא "

. תהליך ולא אירוע חד פעמי

יחד עם הגננת ועם פסיכולוג הגן  , בתהליך זה ההורים שותפים משמעותיים ביותר

ועם גורמים חינוכיים וטיפוליים רלוונטיים  

(.  ל משרד החינוך"חוזר מנכ: מתוך..." )נוספים המכירים את הילד

.יש לפנות לגננת לקבלת מידע והמשך תהליך

תינתן האפשרות להירשם לגני 2014דצמבר –להורים לילדים ילידי אוקטובר *

.הילדים ויקבלו אישור סופי לשיבוץ לאחר אישור הבקשה להישארות



דיון רב מקצועי-ועדות מקצועיות 

מיועד לתלמידים העתידים לעלות לגן חובה*

.המיוחדהחינוךלחוק11מספרתיקוןאתהכנסתאישרה2018שנתבקיץ

למאפייניבהתאםתלמידלכלמותאםמענהלמתןמכווןהחוקשינוי
השתתפותלולאפשרכדי,לוהנדרשתולתמיכההייחודייםלצרכיו,שלוהתפקוד
.והרגשיהחברתי,הלימודיבתחוםוקידוםיכולותמיצוי,הלמידהבתהליך

,הפסיכולוגיהשירותבסיועהילדיםגןחלקלוקחיםוהליוויהאיתורבתהליך
.הילדיםגניעלוהפיקוחא"המתיבשיתוף

הלימודיםבשנתלילדיהםלסייעאפשרותלהוריםלהציעהיאהתהליךמטרת
השילובמסלתמיכהלקבלזכאותםלשקילתבקשההגשתבאמצעותהבאה

.הגןבמסגרתהיישובי

,פסיכולוג,נציגואופיקוח,א"ממתינציגבנוכחותמקצועירבבדיוןנבחנתזובקשה
.בכךמעונייניםאםמטעמםנציגוכלההורים,רשותנציג

.תהליךוהמשךנוסףלמידעלגננתלפנותיש



וועדת זכאות ואפיון-ועדות מקצועיות 

ועדת הזכאות והאפיון היא ועדה מתוקף חוק הקובעת את זכאותו של תלמיד  "

את רמת התפקוד שלו ואת היקף סל  , עם מוגבלות לשירותי חינוך מיוחדים

...."  השירותים

משרד  , חוברת שירותי חינוך מיוחדים לתלמידים עם צרכים מיוחדים: מתוך)

(.החינוך

.לפרטים נוספים על התיקון לחוק ניתן לקרוא באתר פורטל הורים משרד החינוך

https://parents.education.gov.il/prhnet/parents

מנהלת מחלקת חינוך מיוחד ופרט  –לשאלות ניתן לפנות לשרה בן עטיה 

Ben-atia@dsharon.org.il ,03-9000533

https://parents.education.gov.il/prhnet/parents
mailto:Ben-atia@dsharon.org.il


גני ילדים–מידע כללי 

.7:30-12:45' ובימי ו7:30-14:00בין השעות ' ה-'ימים א-שעות פעילות ✓

.הם על פי לוח חופשות משרד החינוךהחופשות בגנים ✓

–תקן מספר הילדים ✓

.  גננת וסייעת: נשות צוות2-ילדים ו35מספר ילדים בגן עומד על -

שנים תשובץ3-4ילדים בגילאי 30-בגנים אשר מתחנכים בהם יותר מ-

(.רפורמת הסייעת השנייה)ימים בשבוע 5-סייעת נוספת ל

ילדים    30-גנים אשר מתחנכים בהם יותר מ–( 3-6גילאי )גנים רב גילאים -

.תשובץ גננת נוספת של משרד החינוך בחלקיות משרה

ל משרד  "גובה תשלומי הורים נקבע על פי חוזר מנכ–תשלומי הורים ✓

:  התשלומים כוללים. החינוך ומתעדכן בסמוך לפתיחת שנת הלימודים

תשלומים החל  3-התשלום מתבצע ב. סל תרבות ושיעורי העשרה, ביטוח

(.725₪עמד על ף"בתשגובה התשלום . )מאוקטובר של אותה שנה



פ"ייחודיות תשתכניות–גני ילדים –מידע כללי 

גנים המקדמים למידה חוץ גנית היוצאים 10–חינוך לקיימות ✓

.גינה קהילתית יום בשבוע/חורשה/ליער

גנים אשר מתקיימת תכנית לימודים  8–קידום חשיבה מדעית טכנולוגית ✓

,  יצרנות)ייחודית תוך מתן דגש לתהליכי חקר ותהליכי מיכון במגוון תחומים 

(.ח ועוד"חקר צמחים ובע, שימוש במולטימדיה

ספסלים מספרים  "–גנים המשלבים תכנית לימודים בתחום האומנות ✓

יצירה מחומרים מהטבע תוך שילוב סיפורים  " סיפורים וערכים

-מתקיימת ב ח"השפתכנית בהובלת –"( אני יכול להצליח)"ל.י.אתכנית ✓

.גני טרום חובה16



ימים ראשונים בגן–גני ילדים –מידע כללי 

.  1.9.2020ף"התשב באלול "ה ביום שלישי י"א תחל אי"שנת הלימודים תשפ

:י הנחיות משרד החינוך"עפ

.יתקיימו הלימודים כסדרם למן היום הראשון-גני חובה ✓

:יתקיימו הלימודים כדלהלן3-4בגנים שמתחנכים ילדים בגילאי ✓

8:00-10:00ל בין השעות "ביום הראשון לשנה

8:00-11:00ל בין השעות "ביום השני לשנה

.ביום השלישי הלימודים יתנהלו כסדרם

ישהו בו מהיום הראשון עד סיום  , ילדים שזו להם שנת הלימודים השנייה בגן✓

.יום הלימודים

הכרות עם הצוות ועוד תקבלו מגננת הגן לקראת , הוריםאסיפתמידע אודות *
.תחילת שנת הלימודים



צהרונים-מידע כללי 

"  אופק"ארגון -זכיינים 2י "המועצה מפעילה צהרונים בגני הילדים ע✓

".אפטר סקול"וחברת 

החינוכית מהתכניתהצהרונים עומדים בסטנדרטים של איכות חינוך החל ✓

.ועד להזנה העומדת בדרישות משרד החינוך

של משרד החינוך בחנוכה  " ניצנים בחופשות"המפעילים יישמו את תכנית ✓

.י חוק פיקוח הקייטנות"ובפסח ויפעלו עפ

היישובים בהם הוא מפעיל את  , באתר הרישום יפורסמו מידע על כל זכיין✓

.הצהרון ודרכי רישום





אנו עומדים לשירותכם ונשמח לסייע ולהיענות לכל פנייה

בעלי תפקידים באגף החינוך

03-9000530yael@dsharon.org.ilנני רייזברגמנהלת אגף החינוך

03-9000530yael@dsharon.org.ilאייל צייגמנהלת אגף חינוך. ס

03-9000667gitit@dsharon.org.ilגיתית גזיתקדם יסודי' מנהלת מח

03-9000535michal@dsharon.org.ilמיכל לוי לנקרימנהלת מדור גני ילדים

03-9000710kerenr@dsharon.org.ilקרן ריזל(0-3)אחראית תחום הגיל הרך 

רכש , אחראית תחום צהרונים

ומזכירת קדם יסודי

03-9000532kerenp@dsharon.org.ilקרן פרץ

מנהלת מחלקת חינוך מיוחד  

ומדור פרט

03-9000533Ben-atia@dsharon.org.ilשרה בן עטיה

09-7409075Nava@shafach.org.ilשירות פסיכולוגי

מפקחות משרד החינוך

רותי סויסהמפקחת גני הילדים ממלכתיים

מיכל בוטבולדתי-מפקחת גני הילדים ממלכתי

-פייסבוק
קדם יסודי בדרום השרון
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