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הורים יקרים,

תשפ"ב.  הלימודים  לשנת  הילדים  לגני  הרישום  את  לפתוח  שמחים  אנו 
החוברת שלפניכם מרכזת את כל המידע הדרוש לכם לרישום ילדיכם לגנים 

ואנו מקווים, כי היא תסייע לכם בתהליך הרישום. 

הרישום לגן הוא אירוע משמעותי לכל הורה וילד. אנחנו מתרגשים יחד אתכם ומבטיחים להעניק ליווי 
תומך לכל ילד וילדה על מנת לאפשר לכולם התאקלמות מוצלחת. תחום החינוך ממשיך לעמוד 

בראש סדר העדיפויות שלנו ואנו מקדישים לו את מיטב המשאבים העירוניים. 
שיתוף הפעולה המוצלח בין מנהל החינוך בעירייה לצוותי החינוך בגנים וועד הורי גני הילדים, תורם 

לעשייה הכוללת לטובת הילדים.

השנה התמודדנו עם אתגרי משבר הקורונה ואנו עדיין לא יודעים כיצד תיראה שנת הלימודים הבאה. 
נמשיך לפעול כדי לאפשר שגרה חינוכית מיטבית של ילדי הגן תוך שמירה על רווחתם ובריאותם.

אנו מאחלים לכם ולילדכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת והתאקלמות קלה ומהירה.

 

שלכם,

רן קוניק
ראש עיריית גבעתיים

ברכת ראש העיר
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הורים יקרים,

השנים הראשונות בהתפתחותו של הילד מהוות תקופה רגישה ומשמעותית 
לילד ולמשפחתו. החוויות שהילד חווה בשנים אלה ואיכותן משפיעות במידה 
רבה על התפתחותו העתידית. בתקופה זו נחקקים בילד דפוסים, תסריטים 
אותו  ילוו  אלה  העולם.  עם  במגעיו  רוכש  הוא  שאותם  התנהגות,  ומאפייני 
במהלך חייו ויעצבו במידה רבה את תפיסת עולמו ואת דרכי התמודדותו עם 

העולם הפיזי, האינטלקטואלי, החברתי והרגשי.

מתוך מודעות לחשיבות החינוך בגיל הרך, משקיעה עיריית גבעתיים רבות בחיזוקם של גני הילדים 
בעיר: בגנים רבים הותקנו גינות לימודיות, בחצרות גני הילדים מושבחים מתקני החצר, ריהוט חדש 
נקנה לגני הילדים ורובם עוברים שיפוץ חיצוני ופנימי. כולם יכולים לראות בחדווה את ציורי הקיר 
המיוחדים המעטרים את קירות הגן ואת ההנאה שהם גורמים לקטנטנים הבאים בשערי הגן כל בוקר.

לשמחתי, שיתוף הפעולה הפורה עם פיקוח משרד החינוך על גני הילדים מוביל לאימוצן של תכניות 
פדגוגיות חדשניות. שיתוף הפעולה הפורה עם ועד ההורים העירוני המרכזי מוכיח את עצמו ומסייע 
רבות לכולנו בשיפור חוויות השהייה והלמידה בגני הילדים בעיר. כך, תכנית המצוינות "לבלובים" בגני 
החובה וכן שחמט בגני החובה, הקניית כלי תקשוב וכלים לעבודות חקר גוגל'ה ודיבייט בעיר מאפשרים 

לכל ילד לממש את הפוטנציאל הגלום בו כבר בגיל צעיר כל כך.

בשנה האחרונה בה התמודדנו כולנו עם נגיף הקורונה, ההשקעה העצומה שהשקיעה עיריית גבעתיים 
בגני הילדים בעיר ושיתוף הפעולה הפורה עם משרד החינוך, מחוז תל אביב, עמדו לצדנו עת נדרשנו 
להכין את מערכת החינוך לגיל הרך ללימודים בטוחים על פי הנחיות משרד החינוך. לשמחתי, עבודתם 
הרבה של צוותי החינוך בגיל הרך בסיוע מנהל החינוך העירוני הניבה פרי וילדי העיר זכו להתאקלמות 

מהירה בגני הילדים ולהמשך "טבעי" של תהליכי הלמידה אותם הם חווים בגן הילדים. 

ברגעי אושר אלה בהם ילדכם נכנס לגן הילדים העירוני, הרשו לי לברך את ילדכם/ילדתכם 
בברכת ברוך/ה הבא/ה ולאחל לו/ה התאקלמות מהירה והנאה מרובה מגן הילדים ולכולנו שנה 

של בריאות וחזרה מהירה לשגרה. 

 
פרופ' יזהר אופלטקה,

מחזיק תיק החינוך

ברכת מחזיק תיק החינוך
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 בברכה,
אירית אהרונסון

ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים 

הורים יקרים, 

ברכות לקראת רישום ילדכם לגן בשנה"ל תשפ"ב.
אתם עומדים להפקיד בידינו את היקר לכם מכול, ואנו מודעים לגודל האחריות 
והמחויבות. בגני הילדים מתקיים המפגש הראשון של הילד עם מערכת החינוך 

הפורמאלית והבלתי פורמאלית. 

גני הילדים הם בית שני בו חייבים הילדים לזכות ליחס אישי ולפיתוח היכולות הקוגניטיביות והרגשיות. 
בגיל הגן מתחילים לפתח את כישורי השפה, את יכולת הלמידה ואת השליטה העצמית. 

בגיל זה מתחילים בהקניית מיומנויות חברתיות לפיתוח זהות עצמית, תרבותית ולאומית. ההשקעה 
בגיל הרך היא הבסיס להתפתחות הילד כאדם שלם ומאושר.

מנהל החינוך בשיתוף משרד החינוך, מחויבים לקדם פעילויות רבות ומגוונות לגיל הרך מתוך רצון 
לתת מענה לכל הצרכים הרגשיים, החברתיים, הפיזיים והאינטלקטואליים של ילדכם.

בחוברת שלפניכם אנו מציגים את מערכת החינוך הקדם יסודית בעיר גבעתיים.

החוברת מאגדת בתוכה את כל המידע הנדרש לרישום ילדיכם לגן הילדים.

ברכת ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים
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מידע כללי
בעלי תפקידים

ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים -  גב' אירית אהרונסון 
ס. ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים - מר יוני רובינשטיין 

מנהלת מח' מוסדות חינוך -                גב' עתידה יערי 
מנהל מדור גני ילדים -                      מר ירון גבריאל

מנהלת מח' צהרונים בגני ילדים-         גב' אורלי עזרתי
בקרית גני ילדים -                            גב' נטלי בר 

מזכירת מחלקת מוסדות חינוך -    גב' בתאל טובי
רכזת סייעות-                                 גב' סטפני מויאל                      

מפקחות משרד החינוך

פיקוח ממלכתי -                              גב' נאוה כהן
פיקוח ממלכתי דתי -                        גב' גליה לוי

פיקוח חינוך מיוחד -                         גב' אורית בסטיקר

קבלת קהל במדור גני ילדים תתקיים בכפוף להנחיות משרד הבריאות. 
כל שינוי בהנחיות יפורסם באתר האינטרנט של העירייה. 

gy@givatayim.muni.il :ניתן להשיג אותנו בטלפון: 03-5722273 ובדוא"ל
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שעות הפעילות בגן
הילד  אותם  מעברים,  של  ארוכה  בשרשרת  ומשמעותי  חשוב  צעד  היא  הילדים  לגן  הכניסה 
בעתיד.                                                                        החינוך  במערכת  השתלבותו  איכות  על  להשפיע  עשויים  ואשר  גדילתו  במהלך  יחווה 
החינוכי.  הצוות  ולתמיכת  לתמיכתכם  ילדכם  זקוק  לכן  ובחששות,  בהתרגשות  מלווה  לגן  הכניסה 

מסר חיובי ומרגיע יסייע לילד ויקל על השתלבותו בגן ועל קבלת כללי המסגרת החדשה. 

חשוב שתהליך ההסתגלות לגן יהיה הדרגתי, לכן כדאי שההורים ייערכו לאפשרות של שהייה עם 
הילד בגן בימים הראשונים.

שעות הפעילות בגן:
בימים א'-ה' בין השעות: 14:00-7:30

בימי ו' בין השעות: 12:45-7:30
הגעה לגן עד השעה: 08:30

בין השעות: 9:00-8:30 לא תותר כניסה לגן.  
בין השעות: 9:10-9:00 תותר כניסה למאחרים.

 שעות הפעילות בגנים בימים הראשונים, 
לילדים שזו שנתם הראשונה במערכת החינוך:

ביום הראשון ללימודים בין השעות: 10:00-7:30
ביום השני ללימודים בין השעות: 11:00-7:30

ביום השלישי יתנהלו הלימודים כסדרם. 

בברכה,
ירון גבריאל

מנהל מדור גני ילדים

הורים שילדיהם מצטרפים לראשונה לגן עירוני, מוזמנים לערב חשיפה ביום ראשון, 30.5.2021  
י"ט בסיון תשפ"א בשעה: 20:00 בתיאטרון גבעתיים, )בכפוף להנחיות משרד הבריאות(, 

בנוכחות צוות מנהל החינוך והפיקוח - הזמנה תישלח במייל. 
* אם לא יתאפשר לקיים מפגש בתיאטרון הוא יתקיים בזום.
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מצבת גני הילדים בעיר בשנה"ל הנוכחית תשפ"א
72 גני ילדים ממלכתי              
9 גני ילדים חינוך מיוחד 
4 גני ילדים ממלכתי דתי 

בכל כיתת גן משובצים עד 35 ילדים.

צוות הגן: מנהלת הגן בפיקוח משרד החינוך, סייעת בפיקוח הרשות המקומית.

עפ"י החלטת הממשלה ובכפוף להוראות משרד החינוך, בגן בו לומדים לפחות 30 ילדים 

בגילאי 4-3, תשובץ סייעת נוספת 5 ימים בשבוע בימים א'-ה'.

נהלי רישום לגני הילדים
כל ההורים מחויבים לערוך רישום מחדש לגן, גם אם הילד לומד השנה בגן עירוני.

הרישום לגני הילדים יתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד.
תאריכי הרישום: ד' בשבט תשפ"א – כ"ב בשבט תשפ"א )17.1.2021 – 4.2.2021( 

 www.givatayim.muni.il לצורך התחלת תהליך הרישום עליכם להיכנס לאתר האינטרנט

ללחוץ על הקישור "רישום גני ילדים", להקליד את מספר תעודת הזהות של הילד/ה במקום 
המתאים ולהמשיך בתהליך הרישום באמצעות האתר.

אם כתובתכם לא מעודכנת באתר, עליכם לבצע רישום באמצעות המייל בכתובת:
   gy@givatayim.muni.il פרטים בעמוד 9.

בגמר תהליך הרישום תנפיק המערכת אישור המהווה הוכחה לביצוע ההרשמה.

כמו כן, יישלח אליכם אישור רישום בדואר אלקטרוני.

השיבוץ לגני הילדים יבוצע רק בתום תקופת הרישום.

לתשומת לבכם!!! 
רישום כוזב הינו עבירה פלילית.

אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הרשמי והקבוע של הילד/ה תביא לביטול 
הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות הנתונות בידי הרשות.
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גילאי הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"ב )2022-2021( 

חריגי גיל: לתשומת לבכם, משרד החינוך אינו מאפשר רישום ילדים  שנולדו 1.1.2019 – 15.1.2019 

רישום לתושבים חדשים ולעוברים דירה בעיר 
gy@givatayim.muni.il  :ייערך באמצעות המייל בכתובת

השיבוץ לגני ילדים יבוצע רק בתום תקופת הרישום
)לא יילקח בחשבון התאריך בו הנכם רושמים את הילד(.

זמני הרישום באינטרנטשנת לידהקבוצת גיל
פרסום הודעות שיבוץ 

באתר האינטרנט 
העירוני )משוער(

חובה ) גילאי 5 (
חייבי רישום עפ"י חוק לימוד 

חובה

מ - ד' בשבט תשפ"א 2016
 )17.1.2021(

עד כב' בשבט תשפ"א 
)4.2.2021(

תחילת יוני 2021

עד ה-20 ביוני 20172021טרום חובה ) גילאי 4 (

ב-1 ביולי 20182021טרום טרום חובה )גילאי 3 (
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מסמכים הדרושים לביצוע רישום לגני ילדים

תושבים שאינם מבצעים את הרישום באמצעות אתר האינטרנט, נדרשים להציג את המסמכים 
:gy@givatayim.muni.il הבאים במייל

תעודות זהות של שני ההורים הכוללות את הספח ובו פרטי הילד וכתובת עדכנית. לא תתקבל 	 
כל תעודה מזהה אחרת.

טופס תשלום ארנונה לשנת 2021 בכתובת התואמת לכתובת המופיעה בתעודות הזהות של 	 
ההורים )גם במקרה של מגורים בדירה שכורה(.

מי ששינה את מקום מגוריו לגבעתיים בתקופת הרישום חייב יהיה להמציא:
תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת.	   
 חוזה שכירות לדירה בגבעתיים שתוקפו 12 חודשים קדימה לפחות. 	 

       החוזה יהיה תקף לשנה"ל הבאה או חוזה רכישת דירה שבו מופיע מועד הכניסה לדירה
       לא יאוחר מ - 1.11.21.

טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת.	   

רושם שהינו אפוטרופוס/מיופה כוח/ משפחה אומנה, מתבקש להביא את תעודת הזהות שלו, את 
תעודות הזהות של שני ההורים – וכן מכתב הרשאה חתום. 

הורה עצמאי )גרוש, רווק, פרוד, אלמן(– ההורה הרושם חייב לצרף תצהיר )נספח א' בחוברת - 
כתב הצהרה והתחייבות הורה עצמאי(. 

הורות שווה – כדי לוודא כי הורים הגרים בשתי כתובות נפרדות יקבלו מידע הנוגע לילדם, 
במרשם  הרשום  מענו  אשר  קטין  של  הורה  הפנים.  במשרד  הנפרדת  כתובתם  את  לעדכן  יש 
האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, יבקש מפקיד הרישום במשרד האוכלוסין לעדכן את 

כתובתו, ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטין. 
במייל  או בהודעה מסודרת  באינטרנט  דרך אתר הרישום  כתובות ההורים  יש לעדכן את  בנוסף, 

 .gy@givatayim.muni.il למדור גני הילדים
באחריות ההורה הרושם למסור את כתובת המגורים, מס' טלפון וכתובת דוא"ל של ההורה הנוסף 

בעת הרישום באינטרנט וכן ליידע את ההורה הנוסף על ביצוע הרישום.

.gy@givatayim.muni.il רישום או ביטול לכלל הגנים ייעשה בדוא"ל
קבלת קהל תתקיים רק אם תותר על פי נהלי משרד הבריאות
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קריטריונים לשיבוץ ילדים בגני הילדים 
ודיון בערעורים לפי תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום(, תשי"ט - 1959

השיבוץ לגני הילדים בעיר גבעתיים נעשה על פי הוראות תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי 
)רישום(, תשי"ט- 1959 )להלן: "תקנות הרישום"( ותקנות חינוך ממלכתי )העברה(, תשי"ט-1959 
)להלן:"תקנות ההעברה"(. הקריטריונים המוצגים  להלן, באים על תקנות הרישום וההעברה, וככל 

שיש סתירה, יגברו התקנות.
שיבוץ הילדים לגני הילדים העירוניים בעיר גבעתיים מתנהל על פי שיטת אזורי הרישום והזכות 

העומדת להורים היא זכות הבחירה בין זרמי לימוד בלבד, כקבוע בחוק. 
בבוא הרשם לקבוע את שיבוץ הילד לגן הילדים, יתחשב בשיקולים אלה: 

מצב בריאותי של אחד ההורים )כגון נכות קשה או מחלה קשה מסכנת חיים(, המגביל את   א. 
     ניידותו לתקופה העולה על שישה חודשים. מותנה באישור רפואי בלבד. 

הרחוב או חלקי הרחוב בו מתגורר הילד בהתאם לקביעת הרשם החוקי.  ב. 
גיל הילד: השיבוץ והערעור יתבצע על פי גיל הילד מהילד הגדול בשנתון )יליד חודש ינואר(   ג. 

    ועד הקטן ביותר )יליד דצמבר(. אם אין מקום באזור הרישום לכלל הילדים, יבוצע הרישום
    באזור רישום אחר בהתאם לסעיף זה.

יצירת איזון מגדרי/מספרי/פדגוגי/ בין מכלול הגנים באזור הרישום ובין אזורי הרישום בעיר  ד. 
     כולה.

בהתאם לתקנות הרישום, זכות ערר לרשות החינוך על שיבוצו של ילד לגן הילדים, תוגש לרשות 
החינוך בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההודעה. 

ימים מקבלת  )רישום( תשי"ט-1959, תוך שבעה  וחינוך ממלכתי  21 לימוד חובה  בהתאם לתקנה 
הודעת הרשות רשאים הורי הילד להגיש לרשות ערר בכתב בנוגע לגן הילדים שאליו שובץ הילד. 

רשות החינוך תדון בערר ותודיע להורי הילד על החלטתה בכתב. 
החלטת רשות החינוך המקומית הינה סופית. 

בכפוף  וכן  העירוני  החינוך  במנהל  הפדגוגי  הייעוץ  דעת  לשיקול  בכפוף  זה  בנוהל  האמור  *כל 
לנסיבות ייחודיותו של המקרה המוצג בפני מדור גני ילדים וועדת הערעורים במנהל החינוך העירוני.

רישום ושיבוץ לגן אנתרופוסופי 
בעת הרישום ניתן לבחור להירשם לגן ממלכתי אנתרופוסופי )גילאי חובה בלבד(.

השיבוץ לגן אנתרופוסופי ייערך במועד השיבוץ של גני הילדים.
במקרה של עודף ביקוש תיערך הגרלה בין הנרשמים, והילדים ששמם לא יעלה בהגרלה,

ישובצו בגן ממלכתי.
לידיעתכם, אין עדיפות לילדי הגן האנתרופוסופי בעת הרישום לביה"ס האנתרופוסופי 

לאה גולדברג.



11

ערעור על שיבוץ תלמיד/ה
ניתן להגיש ערעור אחד בלבד באמצעות אתר האינטרנט העירוני תוך שבוע מפרסום הודעת 
השיבוץ באתר. תשובות לערעורים יפורסמו באתר האינטרנט עד 30 יום מיום קבלת הבקשה.
ועדת הערר תדון רק בערעורים הקשורים לקריטריונים המפורטים למעלה, בצירוף מסמכים 

נלווים כמפורט.
ועדת הערר תתייחס לסיבות פדגוגיות ומערכתיות העלולות לדחות הערר כגון:

מספר התלמידים בגן.  .1
מספר תלמידים בעלי צרכים מיוחדים הלומדים בגן הילדים המבוקש.  .2

איזון בין בנים לבנות ככל הניתן באזור הרישום.  .3
הערעור יתבצע על פי גיל הילד מהילד הגדול בשנתון ועד הקטן ביותר.  .4

ועדת ערעורים נוספת למקרים חריגים בלבד תתקיים בשבוע השני של חודש אוגוסט.
בין ועדת הערעורים הראשונה לבין ועדת הערעורים בחודש אוגוסט לא תתקיימנה העברות. 

תוקף הערעור על השיבוץ יפוג בתאריך כג' באלול תשפ"א  )31 באוגוסט 2021(.

ייחודיות בגני הילדים
גני הילדים בגבעתיים מקדמים את מודל "הגן העתידי" המעודד עשייה המותאמת למאה ה-21.

מודל זה מתווה דרך ייחודית לכל גן בעיר.
החינוך  ליעדי משרד  "הגן העתידי" בהלימה  ברוח  גבעתיים תכניות  בגני  מוביל  הילדים  גני  פיקוח 

ובהתאמה לאפיוני ילדי דור האלפא.
הדגשים ב"גן העתידי": פיתוח חשיבה באמצעות השתתפות פעילה של הילדים, טיפוח התייחסות 
למרחב הקהילתי, התייחסות לילדי הגן כיזמים וכיצרנים, למידה בכל סביבות הגן. אנו מעודדים את 
הילדים ללמידה דרך משחק, לחופש בחירה ולארגון סביבה המאפשרת חקר.  הלמידה היא למידה 

אותנטית מתוך עניין, מגורמים מזמנים ומעולמם של הילדים.
צוותי הגנים שואפים לחנך ילדים יוזמים, מעורבים, חוקרים, פעילים ובעיקר שמחים ואהובים.     

יצרניים, גנים הפועלים סביב  גנים  כך לדוגמה קיימים בעיר גנים המתמקדים בתנועתיות במרחב, 
נושא החלל, המוסיקה והמדעים.

1. לבלובים )בגני חובה(
לבלובים הינה תכנית בלעדית לעיר גבעתיים, פרי יוזמה פורצת דרך.

מטרת התכנית לחשוף את ילדי גני החובה להעשרה במגוון תחומי דעת: מדעים, משחקי חשיבה, 
תיאטרון ואמנות פלסטית תוך פיתוח חשיבה יצירתית. 

הפעילות מותנית בהסכמת כל הורי הגן לתכנית ועלותה 238 ₪ לשנה.

2. גוגל'ה )בגני חובה(
כלי גוגל'ה הם כלים ממוחשבים המיועדים לקדם את מיומנויות הלמידה של ילדים בגיל הגן . 

ונמצאים בתחילת התהליך האורייני.  וכתיבה,  התכנית מיועדת במיוחד לאלו שטרם רכשו קריאה 
השימוש בכלים ממוחשבים נועד להכין את הילדים לעולם החקר המתוקשב לתוכו הם גדלים, כדי 

שיוכלו לפעול בו בהווה ובעתיד בצורה מיטבית.
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3. תכנית דיבייט
בין  הדיבייט מקדם את תרבות השיח  החובה.  בגני  הדיבייט  נושא  נלמד  הלימודים תשפ"א  בשנת 
הילדים בגן ואת האקלים החברתי. התכנית ייחודית בקנה מידה ארצי ומופעלת לראשונה בגבעתיים.

4. שחמט )בגני חובה(
תכנית השחמט מופעלת בכל גני החובה ומקדמת אסטרטגיות חשיבה בקרב הילדים. 

5. משחקים לעתיד
חברה  מקדמת  התכנית  משחק.  בובות  באמצעות  והשונה  האחר  עם  היכרות  המעודדת  תכנית 

שיוויונית וסובלנית.

6. לימודי טכנולוגיה וחלל בגן – "ילדי גבעתיים מביטים אל השמיים"
לימודי הטכנולוגיה והחלל בגנים נלמדים בהלימה לעקרונות "הגן העתידי", והשנה הצטרפו לתכנית 
15 גנים. התכנית מעודדת סקרנות והתנסויות בתופעות יום יומיות, היא משלבת מוצרים טכנולוגיים 

אופטיים וחושפת את תגליותיהם של ניוטון וגליליאו גליליי.
הנושא מחולק לשלושה תחומים: השמש ומערכות השמש, הירח וכדור הארץ.

במסגרת התכנית אותה יעבירו הגננות בגן, יצאו הילדים לארבעה מפגשים במצפה הכוכבים שבעירנו.

תכניות העשרה
בהתאם להוראות משרד החינוך, מתקיימות בגני ילדים תכניות העשרה במימון ההורים הכוללות סל 

תרבות ושני חוגים.
סל תרבות בגן כולל 3 פעילויות בתחומים הבאים: הצגות ומופע, פעילות מוסיקלית וביקור במוזיאון.

מטרות סל התרבות הן חשיפה למגוון אמנויות והקניית הרגלי התנהגות הולמים במופעי תרבות.

חינוך גופני - פעילות ספורטיבית המתבססת על תנועה וקצב, מפתחת קואורדינציה, מחזקת את 
חגורת הכתפיים לקראת כתיבה, משפיעה על התמצאות במרחב ועל מודעות גופנית.

ריתמוסיקה - כל הגנים בעיר נהנים מפעילות מוסיקלית הניתנת ע"י מורים לריתמוסיקה פעמיים 
בשבוע. בשיעורים אלו נחשפים הילדים למושגי יסוד במוסיקה, בשירה, בנגינה ובתנועה באמצעות 

האזנה פעילה, ביצוע ואלתור.

בתחילת שנת הלימודים יתקיים מפגש הורים בכל גן, ובו יימסרו פרטים על התכניות ועל עלותן. 
קיום החוגים והפעילויות מותנה בהנחיות משרד הבריאות ובתשלום של 100% מההורים.
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הזנה בגן
חינוך  בריא.  חיים  לאורח  חינוך  על  המבוססת  משותפת  הזנה  תכנית  פועלת  בעיר  הילדים  בגני 

לבריאות מתחיל כבר מגן הילדים, לכן מקפידים בגני הילדים על תזונה נכונה ובריאה.

לארוחה המשותפת יתרונות רבים, זהו מוקד למידה נוסף במסגרתו מפתח הילד כישורי חיים, כישורי 
ויכולת בחירה תוך חשיפה לטעמים  שיח, נימוסי שולחן, אסתטיקה באוכל, ערכי שיתוף, עצמאות 

חדשים.

דפוסי אכילה נכונה בגיל הילדות מקדמים בריאות מיטבית, גדילה תקינה ומסייעים במניעת בעיות 
בריאות, עודף משקל והפרעות אכילה.

התכנית מופעלת בכל הגנים העירוניים במימון הורים.

עלות ההזנה הינה בסך 90 ₪ לחודש והיא תיגבה באמצעות הוראת הקבע )סה"כ 900 ₪ לשנה(.

הורים שילדיהם אלרגיים למזון כלשהו, מתבקשים ליידע את מנהל החינוך בכתב במועד הרישום, 
בצירוף מסמכים רפואיים על מנת שהגן יוכל להיערך בצורה מיטבית לקליטתם. 

רפואית. המחלקה  לסייעת  להגיש בקשה  קיימת אפשרות  חיים  לילדים עם אלרגיות מסכנות 
לטיפול בפרט במנהל החינוך תנחה אתכם בהגשת המסמכים כמפורט בעמ' 15 סעיף 4.

סל תשלומי הורים בכפוף להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך.

900 ₪ )90 ₪ לחודש 10 חודשים(הזנה

49 ₪ביטוח תאונות אישיות

79 ₪סל תרבות

54 ₪מסיבת סיום

125 ₪רכישת שירותים מרצון

597 ₪חוגים - חינוך גופני וריתמוסיקה

238 ₪לבלובים )גילאי 5-4(י

ילדים בלתי גמולים בגני הילדים
ישנה חשיבות רגשית וחברתית לעובדת היות הילד גמול )שולט בצרכיו( בכניסתו לגן העירוני.

לידיעתכם, אם הילד אינו גמול, אנו מבקשים לסיים את תהליך הגמילה עד תחילת שנת הלימודים 
או לכל המאוחר כחודש לאחר תחילת השנה.
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מערכות תומכות
1. שירות פסיכולוגי חינוכי - מנהלת גב' ריקי שומן. רח' השניים 3 גבעתיים. 

טל' 03-6739027, 03-6735898 רכזת גני ילדים גב' זוהר מצ'ניק.

השירות הפסיכולוגי החינוכי מעמיד לרשות כל גני הילדים בגילאי טרום חובה וחובה, ליווי של 
רגשיים,  קוגניטיביים,  התפתחותיים,  בנושאים  הגן  לגיל  הקשורים  בהיבטים  חינוכי  פסיכולוג 

חברתיים והתנהגותיים.

הילד,  ואת סביבתו של  הגן  הילד, את המשפחה, את  ראייה הכוללת את  ניתן מתוך  השירות 
ומיועד לילדים, להורים ולצוותי החינוך בגני הילדים.

בנוסף,  ההורים.  ע"י  ישירות  או  הגן,  פסיכולוג  באמצעות  הגננת  המלצת  עפ"י  ניתן  השירות 
כניסתם  ולקראת  שונים,  התפתחותיים  בנושאים  להורים  הרצאות  הפסיכולוגי  השירות  מציע 
של ילדים צעירים לגן עירייה נערכים ימי שישי - אישי בהם ניתנת אפשרות להיוועצויות עם 

פסיכולוגים מצוות השירות הפסיכולוגי .

בשעות אחר הצהריים פועל שירות פסיכולוגי משלים. במסגרת שירות זה ניתן לקבל טיפולים 
ארוכי טווח בליווי הדרכות הורים ואבחוני הדלגה בתשלום מסובסד לתושבי העיר.

בגני טרום טרום חובה מתקיים מעקב של השירות הפסיכולוגי מספר פעמים בשנה והתערבות 
במקרים חריגים.

2. מתי"א – מתי"א )מרכז תמיכה יישובי אזורי( – מנהלת אורלי ציפין רחוב גולומב 15, גבעתיים 
וסיוע  הנחייה  מידע,  השאר  בין  נותנים  בו  החינוך  משרד  בפיקוח  מקצועי  גוף   .03-7320611 טל 
לצוותים העובדים בחינוך המיוחד והרגיל. המתי"א גם מעניק שירותי חינוך מיוחדים לתלמידים עם 

צרכים מיוחדים.

3. ועדות - על פי תיקון מס' 11 לחוק החינוך. תשע"ט 2018 

דיון בצוות רב מקצועי - קביעת זכאותו של תלמיד עם מוגבלות לשירותי חינוך מיוחדים והיקף 
סל השירותים שיינתן לו לפי רמת התפקוד שלו )לתמיכה מסל השילוב המוסדי לתלמיד הלומד 

בגן(.

ניתן להגיש בקשות לוועדה הרב-מקצועית באמצעות מנהלת הגן עד לתאריך 30.3.2021 עבור 
שנת הלימודים הבאה. תאריך אחרון לקיום ועדה רב – מקצועית הוא בתאריך 15.5.2021.

יו"ר הוועדה – הגב' אורלי ציפין.

ועדת זכאות ואיפיון מתוקף חוק החינוך המיוחד – קובעת את זכאותו של תלמיד גן עם מוגבלות 
לשירותי חינוך מיוחדים, את רמת התפקוד שלו ואת היקף סל השירותים.

ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדה עד לתאריך 30.3.2021 לצורך בחינת זכאות לשנת הלימודים 
הבאה.

תאריך אחרון לקיום הוועדות הוא 30.5.2021.
יו"ר הוועדה הגב' רונית ולדומירסקי.
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4. המחלקה לטיפול בפרט – מנהלת גב' ענת אוסרווסר תירוש – רח' ויצמן 13

.pninab@givatayim.muni.il טל 03-5722337 דוא"ל

הורים שילדם אובחן כבעל צרכים מיוחדים, מצוי בהליך אבחוני או הופנה למכון להתפתחות 
הילד ובעקבות כך עשוי להזדקק לוועדת אפיון וזכאות מתוקף חוק החינוך המיוחד, מוזמנים 
זכאות. בקשות  ולבחינת הליך  להתקשר או לפנות בדוא"ל למחלקה לטיפול בפרט להכוונה 
חסרים  אם   .29.3.2021 תשפ"א  בניסן  ט"ז  מתאריך  יאוחר  לא  יתקבלו  וזכאות  אפיון  לקיום 

מסמכים או טרם הסתיים ההליך האבחוני, נבקשכם לעדכן את המחלקה עד מועד זה.

א. הגשת בקשה לסייעת רפואית לשנה"ל תשפ"ב:

בקשות לסייעת רפואית יש להגיש מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מתאריך ט"ז באדר תשפ"א, 
28 בפברואר 2021, טל 03-5722322 , טל 03-5722337 .

       anato@givatayim.muni.il או pninab@givatayim.muni.il בדוא"ל

ב. בניית כיתות מונגשות – הורים שילדיהם בעלי לקויות וזקוקים להנגשה, מתבקשים להעביר 
את המסמכים למנהל החינוך עד ט"ז באדר תשפ"א, 28 בפברואר2021 לידי גב' גילי אונגר.

לדוא"ל: giliu@givatayim.muni.il או בפקס 03-5722340.
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ייעוד הגנים לשנת הלימודים הבאה ייקבע בהתאם לנתוני הרישום בפועל בכל אזור

אזור בי"ס בן גוריון

כתובתשם הגן

רקפת
חרצית

פעמונית
סביון

שדמית
רמית

רוטברג 6
רוטברג 6
רוטברג 6

פועלי הרכבת 24
שינקין 53 
שינקין 53 

אזור בי"ס בורכוב

כתובתשם הגן

דליה
מרגנית

נורית
אלה

איריס
אלמוג
אתרוג
לבונה

מור
אפרסמון 

נופר
אנפה

בן ציון ישראלי 21 
בן ציון ישראלי 21

המעורר 12
המעורר 13
המעורר 13
המעורר 13

קלעי 7
השניים 3 
השניים 3 
השניים 3 
יפה נוף 2 

ויצמן 7

אזור בי"ס ברנר

כתובתשם הגן

אנפה
אקליפטוס

דגנית
ורד

כלנית
לילך
זהבן

דוכיפת
גדרון
זמיר
מורן

יקינטון

ויצמן 7
המעורר 13

פטאי 12
פטאי 10

אחדות העבודה 24
אחדות העבודה 24

התע"ש 18
התע"ש 29
התע"ש 43

גורדון 24
קק"ל 43
קק"ל 43

אזור בי"ס גורדון

כתובתשם הגן

תמירון
בושמת
צופית

יען
עפרוני
דפנה

חבצלת
סנונית

תור

גלבוע 11
גלבוע 25
גלבוע 29

גבע 6
גבע 6

ז'בוטינסקי 22
ז'בוטינסקי 33

רותם 4
שינקין 43
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אזור בי"ס כצנלסון

כתובתשם הגן

פשוש
חצב
סייפן
שלדג
סיגלון
צאלון
לוטם

סיתוונית
לוטוס

תות
זית

אהרון שר 3
אהרון שר 3
אהרון שר 4
אהרון שר 4
הכנסת 42
הכנסת 42

ריינס 2 
ריינס 2 
ריינס 2 
ריינס 2 
ריינס 2 

אזור בי"ס יגאל אלון

כתובתשם הגן

אשל
דובדבן
הרדוף
ערבה

רמון
גפן 

תאנה
צבעוני
שיטה
צבר
שיזף

ההסתדרות 2
אידמית 3
אידמית 3

משמר הירדן 9
משמר הירדן 9

משמר הירדן 20
משמר הירדן 20

הרצוג 34
הרצוג 34
הרצוג 32

אלישע רודין 11 

גנים ממלכתי דתי - בי״ס אמונים

כתובתשם הגן

נרקיס
תמר 
חומש
דרור

אבני זכרון 2
הרצוג 32
הרצוג 34
המעיין 1

גני חינוך מיוחד

כתובתשם הגן

ערמון 
סמדר
שקד

שחף 
רותם
ארז
פטל
הדס
יערה

ריינס 2
אידמית 3

ריינס 2
גונן 13

הרצוג 34
המאור 18

ריינס 2
ריינס 2

הכנסת 22

גנים על איזוריים - אנתרופוסופיים 

כתובתשם הגן

גונן 13 תפוח

אזור בי"ס שמעוני

כתובתשם הגן

ירקון
חוחית

נחליאלי
ניצן

דקל
ברוש
אורן
אלון
אגוז
אגס

תדהר

ההגנה 25
ההגנה 25
ההגנה 27
ההגנה 27

דרך רבין 47
דרך רבין 47

המאור 18
המאור 18

ריינס 2
גונן 13 
גונן 13
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שיוך גני ילדים לבתי ספר "עוגן" לשנה"ל תשפ"ב
הורים יקרים,

ילדים הנרשמים לגני חובה וטרום חובה, משובצים לגנים המנותבים לבתי הספר היסודיים: 

אזור א' - בי"ס בורוכוב כולל את הרחובות ומספרי הבתים:
אהרון גולדשטיין, אחדות העבודה 13-1, 18-2, בורוכוב 65-17, 54-18, בלוך, בן ציון ישראלי, גורדון, 
השניים 21-1 , 30-2, השומר, המורד, המעורר, ויצמן 10-2, 9-1, יפה נוף, כצנלסון 113-67, 102-60, 

מורדי הגיטאות, סימטת אליהו, סימטת גזית, סימטת נחל, קלעי, קק"ל 21-1, 18-2.
אזור ב' - בי"ס בן-גוריון כולל את הרחובות ומספרי הבתים:

בן גוריון 186-140, 143-141, גבולות, הגורן, המעלות 13-1, 14-2, המעגל, המרי 10-2, 13-1 
כצנלסון 153-115, 158-104, לביא, נתיב השלבים, סירקין, עין גדי, פועלי הרכבת, רוטברג, 

שינקין 91-51,100-60.
אזור ג' - בי"ס ברנר כולל את הרחובות ומספרי הבתים:

אחדות העבודה 27-15, 28-20, אל"מ יצחק, אלומות, אריאל שרון, בורוכוב 15-1 16-2 גוש עציון, 
דליה, הורדים, המלבן, הפועל הצעיר, התע"ש הפלמ"ח, כצנלסון 58-2, 65-1, הל"ה, חניתה, לכיש, 

מנרה, משגב עם, סמטת צור, עלית הנוער 49-1, ערבי נחל 17-1, ערד, פטאי, קק"ל 47-23 , 
44-20 , קרית יוסף, אריאל שרון.

אזור ד' - בי"ס גורדון כולל את הרחובות ומספרי הבתים:
אפנר, אצ"ל, בן גוריון 216-188, ברדיצ'בסקי, גבע, גלבוע, דן, הכנסת 17-1, 18-2, המרי 12 ואילך 

15 ואילך, הראל, המבוא, המפנה, המעלות 38-16, 35-15, ויצמן 39-11, 28-12, ז'בוטינסקי, כלנית, 
כנרת, ניצנה 13-1, 6-2, נרקיס, פיינברג, צה"ל, רקפת, רותם, רמה, שינקין 49-1, 58-2, שד' אפיקים.

אזור ה'- בי"ס כצנלסון כולל את הרחובות ומספרי הבתים:
ארלוזורוב, בראשית, בן גוריון 238-218, בן צבי 36-22, 45-13, גולומב, גנסין, המגדל 17-1 16-2, 
הכנסת 44-20 49-19, הצנחנים 13-1, 14-2 )עד כיכר רמב"ם(, המעיין, הנגבה 17-1 16-2 ויצמן 

מ-41 עד הסוף , 52-30, טייבר, יצחק שדה, מסדה, מעוז, ניצנה 37-15 22-8 , עמל, ריינס, רמב"ם 
38-28 57-41, רמז 10-2 7-1, שדה בוקר, שביל ברוך, שר אהרון.

אזור ו' - בי"ס שמעוני כולל את הרחובות ומספרי הבתים:
אריאל, אפק, אילת, ארנון, אנצו סירני, בן צבי 11-1, 20-2, גונן 31-1, דרך יצחק רבין, דרך השלום 
53-27, ההגנה, המאור, הדגנים, הנדיב, הידיד, המאבק 112-2, 29-1, הנגבה 26-18, 19, הצנחנים 

33-15, 32-16, המגדל 35-19, 36-18, ויצמן 76-54, ח"ן, חנה סנש, חביבה רייך, ילדי טהרן, 
יד מרדכי, ילין דוד, כ"ג 37-1, 76-2, מהרשק, מנורה, מצולות ים, עברונה, עמישב 3-1 79-39 , 

צפרירים, רביבים, רחל, רמז 35-9 38-12, רמב"ם 37-1 , 26-2, שפירא.
אזור ז' - בי"ס יגאל אלון כולל את רחובות ומספרי הבתים:

אידמית, אלישע רודין, בן גוריון 258-250, בן צבי שמעון 61-47, 50-38, ההסתדרות, הרצוג, 
המאבק 67-31 , טבנקין 41-31, 32-20, יבניאלי, כורזין, כ"ג 41-39, 80-78, משמר הירדן, סמטת 

צביה, קפלנסקי, קיבוץ גלויות, קרן היסוד, שילוב.
אזור ח' - בי"ס אמונים ממ"ד

בית ספר ממ"ד על-אזורי
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רישום לצהרונים תשפ"ב
השלובים  הפגתיים,  תכנים  לקבל  הילדים  אמורים  בה  המשכית,  חינוכית  מסגרת  מהווה  הצהרון 

במערכת הערכים המתקיימת בשעות הבוקר.
מחלקת הצהרונים במנהל החינוך, הנוער והצעירים הינה זרוע הביצוע בתחום הפעלת צהרוני הגנים 
כרצף חינוכי לילדי הגן. המחלקה קובעת מדיניות ומפקחת על הצהרונים במגוון נושאים כמו: בחירת 
המפעילים, בקרה על תכניות חינוכיות ופיקוח על צוות הצהרון ועל איכות המזון. הפיקוח והבקרה 
כוללים ביקורים תכופים בצהרונים והנחלת תרבות עבודה על פי נהלים מסודרים, זאת באמצעות 

בעלי תפקידים ייעודיים במסגרת מחלקת הצהרונים.

במהלך שנת הלימודים יפעלו הצהרונים בימים א-ה בין השעות 17:00-14:00
בחופשות החגים יתקיימו כ-13 "בוקרונים" עבור ילדי הצהרון בין השעות 16:00-7:45 )כולל בוקרונים 

במסגרת תכנית "ניצנים בחופשות"(.
עלות הצהרון תיקבע במכרז )עלות הצהרון בשנת תשפ"א 935 ₪(.

פעילויות הצהרון כוללות: תכנית העשרה והפעלת שני חוגים. 
בצהריים מוגשת ארוחת צהריים חמה באישור ובפיקוח משרד הבריאות ואחראי הזנה של מחלקת 

הצהרונים.

ארוחת הצהריים כוללת ירקות, מנת חלבון ומנת פחמימות. בשעה ארבע מוגש כיבוד קל.
חוזר להורים באמצעות  יישלח  ע"י מנהל החינוך  לגנים העירוניים  לאחר משלוח הודעות השיבוץ 

מחלקת צהרונים ובו פרטי התקשרות עם הזכיינים.

שימו לב, עליכם לבצע רישום עם פתיחת הרישום ולא יאוחר מ-31 ביולי 2021.
הורים המבקשים לרשום את ילדם באיחור )בחודשים אוקטובר – נובמבר( יחויבו בתשלום גם עבור 

חודשים ספטמבר ואוקטובר, למעט מקרים אותם תאשר ועדת החריגים.

בברכה,

אורלי עזרתי
מנהלת מחלקת הצהרונים בגני הילדים

orlyezr@givatayim.muni.il
03-5722476
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נספח א' – כתב הצהרה והתחייבות )להורים עצמאיים(

לצרכי רישום/העברה/ביטול רישום בתי ספר וגני ילדים 

אני הח"מ ........................................... ת.ז ................................... מצב משפחתי................................................... 1
עורך/ת כתב הצהרה והתחייבות זו כתמיכה לבקשתי לרישום / ביטול רישום / העברת קטין/ 

קטינים / אישור לימודי חוץ.

כיתהשם ביה"ס/גן נוכחימס' ת.זשם התלמיד/ה

2. אני מצהיר/ה כי כתובת מגורי הינה: ....................................................................................................................
כתובת ההורה הנוסף הינה: באותה כתובת/ לא ידוע/ בכתובת: .................................................

)יש לצרף ספחי תעודות זהות עדכניים של שני ההורים(.

3. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי: )נא לסמן X בריבוע המתאים(:

הנני אפוטרופוסו/ית החוקי/ת של הקטין ואחראי/ת לחינוכו המשותף עם: 

   ................................................................................. מספר זהות:.............................................................  

   מספר טלפון:...................................................... )להלן: "האחראי הנוסף"(

הנני מצהיר כי הרישום / ביטול רישום / העברה / אישור לימודי חוץ נעשה בהסכמת האחראי 
הנוסף ועל דעתו.

)יש לצרף מכתב הסכמה של האחראי הנוסף(.
ניסיתי ללא הצלחה לאתר את האחראי הנוסף וליידעו בדבר הרישום / ביטול רישום / העברה 

/ אישור לימודי חוץ.

)יש לצרף תצהיר(.
הנני אפוטרופוסו/ית החוקי/ת של הקטין ואחראי/ת בלעדי/ת לחינוכו 

)חובה לצרף פסק דין המאשר ביטול אפוטרופסות של ההורה האחר(.

4. הנני מצהיר/ה כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה נכון. ידוע לנו כי אם יימצא
שהמידע הנמסר אינו אמת, רשאית העירייה לבטל/לשנות את הרישום/ביטול הרישום/העברה/

אישור ללימודי חוץ. 

5. הנני מתחייב/ת להודיע מנהל החינוך על כל שינוי במידע המפורט בכתב ההצהרה והתחייבות
זה לאלתר. אם המידע לא יעודכן בתוך 14 ימים מזמן השינוי – רשאית עיריית גבעתיים לבטל/ 

לשנות את הרישום/ ביטול רישום/ העברה/ אישור לימודי חוץ.
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6. ע"פ חוזר מנכ"ל סב/7)א(- רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, כך גם אי מסירת פרטים 
   מדויקים של הנרשם לרבות מקום מגוריו הקבוע. 

7. תאריך:...................................................  שם מלא: ..................................................  חתימה:...............................  

כתובת דואר אלקטרוני:........................................................................................................................................

תאריך:...................................................  שם מלא: ..................................................  חתימה:...............................  

כתובת דואר אלקטרוני:........................................................................................................................................
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נספח ב' – תצהיר על כתובת מגורים
בית  במזכירות  דין,  עורך  בפני  התצהיר  על  יחתום  שמו  על  דירה  חוזה  ו/או  ארנונה  שאין  )תושב 

המשפט או אצל דיין(

אני ....................................................... מספר זהות...................................... מצהיר בזאת:

הנני האפוטרופוס החוקי של ............................... מספר זהות ..........................................

התלמיד מתגורר בכתובת .................................. מיום ................................................... 

מספר הארנונה בכתובת הינו ................................... על שם ..........................................

אני מתחייב להודיע למנהל החינוך בעיריית גבעתיים על כל שינוי בכתובת.

ידוע לי, כי אם יימצא שהדיווח הנ"ל אינו אמת, תהא העירייה רשאית להעביר את התלמיד למוסד 
לימוד באזור מגוריו בפועל, וכי אין בכך כדי לגרוע מזכויותיה האחרות על פי כל דין.

................................    .............................    .......................................................................
שם פרטי ושם משפחה של המצהיר          תאריך               חתימה

................................    .............................    .......................................................................
שם פרטי ושם משפחה של עורך דין          תאריך               חתימה

בכל מקום בו מוזכר לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה
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גבעתיים מכירה בשונות תלמידיה 
ומניעה אותם למימוש מקסימלי 

של יכולותיהם.

גבעתיים מטפחת אקלים חינוכי מיטבי 
שיאפשר לכל גננת ולכל תלמיד להרגיש 

בטוח ושייך לגן ולראות בו מקום אוהב, 
דואג ומכיל.

גבעתיים מקדמת למידה מעוררת 
סקרנות, חדשנות ויצירתיות.

מרכז שירות לתושב
רח' שנקין 4 גבעתיים

טלפון: 03-5722244, 03-5722488

מנהל חינוך, הנוער והצעירים
רח' ויצמן 15 גבעתיים טלפון: 03-5722273
gy@givatayim.muni.il | 03-5722340 :פקס


