
מנהל החינוך, הנוער והצעירים
 מחלקת צהרונים

תשפ"ג' תמוז ו
 5/07/2022 

    הורים יקרים,

 הצהרונים בגבעתיים יוצאים לדרך!

יופעלו מסגרות הצהרונים בעיר גבעתיים ע"י מספר מפעילים ובאמצעות פיקוח, ליווי פ"ג תשבשנה"ל 

 ובקרה של מחלקת צהרונים במנהל החינוך. 

  .  31/07/2022ם ראשון ויסתיים ביו 10/07/2022 ןראשויום יחל ב ם לצהרוניםהרישו

 לאחר מכן הרישום יהיה על בסיס מקום פנוי! 

 מצורפים  נספחים ובהם נהלי הרישום וחלוקת הגנים על פי אשכולות ומפעילים.

, המשלבת: למידה, העשרה 17:00אנו שואפים כי הצהרונים יהוו רצף חינוכי לגן הילדים, מסגרת חינוכית מיטבית עד השעה 
חוויתית, הפעלת שני חוגים, ארוחת צהריים מזינה וחמה וארוחת ארבע. זאת לצד הקפדה על: מקצועיות, פיקוח פדגוגי, הכלה, 

 צרכי הילדים ובשיתוף עימכם ההורים.בטיחות, הענקת יחס אישי וחם תוך מענה ל

מחלקת הצהרונים במנהל החינוך בעיריית גבעתיים שמה דגש על כך שהצהרונים יפעלו  בסטנדרטים איכותיים ומקצועיים, ברוח 
 מדיניות החינוך של הרשות ובהלימה לעקרונות המחייבים של משרד החינוך, לשם ביסוס הצהרונים כאיכותיים וכמצויינים. 

לעמוד לרשותכם ולענות על כל שאלה: אשמח

orlyezr@givatayim.muni.il כתובת מייל

  5722476-03  טלפונים:

בברכה, 

אורלי עזרתי  

בגני הילדים מנהלת מחלקת צהרונים
 החינוך, הנוער והצעירים.מנהל      

 העתקים:

 ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים  -שרון פילוסוף 

סגן ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים - יוני רובינשטיין

 מנהלת מחלקת פרט - טימור זכאי

ילדיםגני מנהלת מחלקת  -י נועה שועל

 הסעותמנהל מדור  - רועי דביר

 בקרית גני ילדים  -נטלי בר 

 , עמותת קהילתייםמחלקת קהילה מנהלת –מיכל ימין 

 אחראי תחום הזנה -צור טהון 

 מפקחת צהרונים - רחלי פלס קדוש

 מפקחת צהרונים -מיכל מן 

 , בת שבע, האומץ להיותטומשין, אפטר סקול - עיליםמפ

mailto:orlyezr@givatayim.muni.il
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נהלי רישום –' א נספח

 לשלושה סוגי מסלולים :ניתן להירשם 

 .₪ 985תשלום חודשי בסך  –בוקרון הקיץ רישום לצהרון בלבד, ללא רישום ל.1

 נו על בסיס תקן הצוות הקיים בלבד.הי רישום מאוחר

רישום מאוחר שיתבצע עד סוף אוקטובר יגרור תשלום רטרואקטיבי החל מחודש ספטמבר.א. 

 נובמבר.ב. רישום מאוחר ללא תשלום רטרואקטיבי ניתן יהיה לבצע רק החל מחודש 

בוקרון הקיץ יכול לעשות זאת בהתאם לאמור  הורה שרשם את ילדו למסלול זה ומעוניין במהלך השנה לשלב את ילדו בפעילות
 להלן:

  ועד לתאריך ההצטרפות ולאחר מכן ימשיך  1/9כפול מספר החודשים שחלפו מ ₪  79ישלים בתשלום אחד את ההפרש בסך
 .2כאמור בסעיף  לשלם

  על בסיס מקום פנוי בצהרון וללא תוספת דמי רישום מאוחר. – 31/05/2023עד לתאריך

  100הקיץ )לאחר החלטה על איחודי גנים לקיץ( ובתוספת  על בסיס מקום פנוי בצהרון  ובבוקרוני – 1/06/2023החל מתאריך 
דמי רישום מאוחר.₪ 

:בחודש יולי מלאחודשים, כולל בוקרון קיץ יום  11-רישום מלא ל .2

יוני(. –)ספטמבר ₪  985תשלום חודשי לצהרון בסך  .א

בחודש יולי. ש"ח 985ועוד  י(יול –ספטמבר )₪  79בסך ( )יום מלאתשלום חודשי לבוקרון קיץ  .ב

:14:00עד השעה  חלקי בוקרון קיץכולל  חודשיים   11-רישום מלא ל      

.י(יונ -)ספטמבר₪  985תשלום חודשי לצהרון בסך  .א

חודש יולי.ב₪  985ועוד   -יולי(-)ספטמבר ₪ 13בסך ( 14:00לבוקרון קיץ חלקי )עד השעה תשלום חודשי  .ב

₪. 985תשלום חודשי   בסך  -חודשים )כולל חודש יולי (  11 -: רישום מלא ל לילדים בגני חינוך מיוחד

(א'נספח  –עפ"י הרשימה ) לעבור למפעיל אחרהורים שילדיהם עוברים גן צריכים לבדוק ולוודא האם עליהם  

ביטול והחזר כספים במסלול זה :

11-הורה המעוניין לבטל את השתתפות ילדו בפעילות החודש ה

  ה ויוותר רק התשלום לצהרון בסך עבור כל חודש מלא עבורו שילם מתחילת השנ₪  75יקבל החזר בסך  1/11/2022עד לתאריך
 לחודש.₪  985

 ה ויוותר רק התשלום לצהרון עבור כל חודש מלא עבורו שילם מתחילת השנ₪  65יקבל החזר בסך  30/03/2023ך עד לתארי
 לחודש.₪  985בסך 

  יוחזרו התשלומים ששילם עד חודש מרץ בלבד ולא יינתן החזר נוסף –לאחר תאריך זה. 

   –הקיץ  רישום רק לבוקרון .3

הורה שילדו אינו רשום לצהרון כלל ומעוניין לרושמו רק לבוקרון הקיץ יכול לעשות זאת בהתאם לתאריכים הבאים:

  14:00עד ₪  231,1ליום מלא, ₪  8541. מחיר בוקרוני הקיץ: מקום פנוי בבוקרוני הקיץעל בסיס  - 3231/05/20עד לתאריך.

  100( ובתוספת דמי רישום מאוחר בסך  לקיץפנוי )לאחר החלטה על איחודי גנים  מקום על בסיס -  1/06/2023החל מ  .₪

  (.17:00-14:00קיץ )בין השעות  לבוקרון₪  985תשלום בסך  –לילדים בגני חינוך מיוחד
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                                                       הודעה על שינויים , ביטול והחזר כספים: 

הודעה על ביטול צהרון ו/או ביטול השתתפות בבוקרון הקיץ תיעשה באמצעות הודעת מייל לכתובת הדוא"ל של המפעיל המפרטת 
ד, שם הגן ותעודת זהות. על המפעיל להחזיר אישור קבלת המייל . התייחסות לבקשה בפנייה תהיה את הבקשה , שם מלא של היל

 כפופה לתאריך שליחת המייל.           

 אגרת שמירה:  

 ₪ . 50בגני ילדים בהם תהא שמירה יגבה תשלום חודשי בסך 

 

 

 חלוקת גנים על פי אשכולות ומפעילים -' בנספח 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             
                            

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                              
 
 

 כתובות שם הגן

 13המעורר  איריס

 13המעורר  אלה

 13המעורר  אקליפטוס

 23גלבוע  בושמת

 4רותם  דביר

 22ז'בוטינסקי  דפנה

 33ז'בוטינסקי  חבצלת

 12המעורר  נורית

 4רותם  סנונית

 29גלבוע  צופית

 ב' 53שינקין  רמית

 ב' 53שינקין  שדמית

 11גלבוע  תמירון

 כתובות שם הגן

 א' 13גונן  אגס

 18המאור  אורן

 18המאור  אלון

 18המאור  )ח"מ( ארז

 47דרך רבין  ברוש

 29התע"ש  גדרון

 29התע"ש  דוכיפת

 47דרך רבין  דקל

 18 התע"ש זהבן

 25ההגנה  חוחית

 31קק"ל  יקינטון

 25ההגנה  ירקון

 27ההגנה  נחליאלי

 27ההגנה  ניצן

 א' 13גונן  שחף )ח"מ(

 א' 13גונן  תדהר 

 א' 13גונן  תפוח

 כתובות שם הגן

 2ריינס  אגוז

 1המעיין  דרור )ממ"ד(

 2ריינס  זית 

 3אהרון שר  חצב

 2ריינס  לוטוס 

 2ריינס  לוטם

 42הכנסת  סיגלון

 4אהרון שר  סייפן

 2ריינס  סתוונית

 2ריינס  ערמון )ח"מ(

 3אהרון שר  פשוש

 42הכנסת  צאלון

 4אהרון שר  שלדג

 2ריינס  שקד )ח"מ(

 2ריינס  תות

 3אשכול  2אשכול  1אשכול 
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 כתובות שם הגן

 3השניים  אפרסמון

 12פטאי  דגנית

 21ישראלי ב.צ  דליה

 10פטאי  ורד

 6רוטברג  חרצית

 24אחדות העבודה  כלנית

 3השניים  לבונה 

 24אחדות העבודה  לילך

 3השניים  מור

 21ב.צ ישראלי  מרגנית

 2יפה נוף  נופר

 24פועלי הרכבת  סביון

 6רוטברג  פעמונית

 6רוטברג  רקפת

 כתובות שם הגן

 20משמר הירדן  גפן

 3אידמית  דובדבן

 3אידמית  הרדוף

 3אידמית  )ח"מ( סמדר

 9משמר הירדן  ערבה

 34הרצוג  צבעוני

 32הרצוג  צבר

 34הרצוג  )ח"מ( רותם

 9משמר הירדן  רמון

 14א. רודין  שיזף

 34הרצוג  שיטה

 32הרצוג  תמר )ממ"ד(

 כתובות שם הגן

 2ההסתדרות  אשל
 כתובות שם הגן

 7ויצמן  אנפה

 7קלעי  אתרוג

 14אחדות העבודה  הגולן

 14אחדות העבודה  הכרמל

 14אחדות העבודה  התבור

 6גבע  יען

 6גבע  עפרוני

 43שינקין  תור

 5אשכול  4אשכול  
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 טומשין

 

            kids.co.il-www.tomashin                  אתר       

  17.00עד  8.00בין השעות  9689119-03  :טלפון        zaharon@tomashin.co.il   :מייל    -מזכירות 

 

 , קק"לעבור המתחמים :המעורר, הכנסת, המעיין, שינקין, גלבוע

 6898983-050טלפון:       קנדי הראל אשת קשר:

 

 עבור המתחמים :גונן, המאור, ההגנה, אהרון שר, דרך רבין 

 052-4765312טלפון:      אשת קשר: ורדה חזום

 

 עבור המתחמים:  ריינס, רותם, זבוטינסקי, התע"ש

  054-8283444  טלפוןסיון זווילי אשת קשר: 

 

 

 אפטר סקול

                                 www.etgarim2000.co.il                      אתר 

      100-501-700-1טלפון :        school.org.il-gal@after  מייל: -  מזכירות

 6913622-054טלפון :        ella@afterschool.co.ilמייל:          אשת קשר: רכזת גנים אלה ברסקי

 7799649-052     טלפון:     fterschool.co.iladip@a  מייל:        אשת קשר: רכזת גנים עדי פנסו

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tomashin-kids.co.il/
mailto:zaharon@tomashin.co.il
mailto:zaharon@tomashin.co.il
http://www.etgarim2000.co.il/
mailto:gal@after-school.org.il
mailto:ella@afterschool.co.il
mailto:adip@afterschool.co.il
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 בת שבע 

 בת שבע הימלפרב

052-3317623 

bat1491966@gmail.com 

 

 

 

 

 האומץ להיות  

       www.omets.org :אתר 

  office@omets.orgמשרד: 

 03-5530522טלפון משרד: 

  0547891082סמנכ״לית מירב נובק טלפון 

 055-5694602רכזת תמי לזמי 

  mayrav@omets.orgמייל: 
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