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יו�י קנדלשיי�,
ראש המועצה

טימור זכאי,
מנהלת מחלקת חינו�

שרונה ח�,
יו"ר ועדת חינו�

הורי� יקרי�,
אנו מברכי� אתכ� ואת ילדיכ� ע� כני�תכ� למערכת החינו� בגדרות 
ומתכבדי� להגיש לכ� חוברת המרכזת את כל המידע הדרוש לצור� 

רישו� ילדיכ� לגני הילדי� במועצה.
איכותי,  בחינו�  באר	  מהמובילות  הינה  בגדרות  החינו�  מערכת 
ומקדמת ערכי�  ותלמיד  המממשת את הפוטנציאל של כל תלמידה 
והוראה  ישנ� צוותי חינו�  והאר	. במועצה  ואהבת המקו�  של נתינה 
ויכולותיה�  מובילי� ואיכותיי� הפועלי� לילות כימי� לקידו� הישגיה� 

של תלמידנו ועל כ� תודתנו. 
ללמוד  שהגיעו  החדשי�  התלמידי�  את  מברכי�  אנו  זו,  בהזדמנות 
החדשי�  והחינו�  ההוראה  צוותי  ואת  במועצה  החינו�  במ�גרות 
אנו  ולכ�  במועצה  החינו�  בקידו�  רבה  חשיבות  רואי�  אנו  במועצה. 
תוכניות  הרחבת  פדגוגיות,  ויוזמות  תוכניות  בפיתוח  רבות  משקיעי� 
חדשנית  לימודית  חינוכית  �ביבה  לפיתוח  תוכניות  קיימות,  לימוד 

ומתקדמת.
המשכנו  במועצה,  החינו�  מ�גרות  בשדרוג  השקענו  האחרו�,  בקי	 
בעבודות להנגשת מבני החינו� לתלמידי� ע� מוגבלות, שיפצנו מבני� 
זאת במטרה  וכל  הילדי�,  גני  והצללה בחצרות  ריבוד  לימוד,  וכיתות 
ליצור לתלמידי� ולצוותי ההוראה �ביבת לימודי� נעימה ומעשירה. אנו 

מאחלי�  לכ� שנת לימודי� פורייה, מוצלחת ומהנה!       



סדרי הרישום לגני הילדים

רישום באמצעות האינטרנט - פשוט, מהיר וקל
הרישו� יתקיי� בי� התאריכי� 7 בינואר 2019, א' בשבט התשע"ט 

עד ה-27 בינואר 2019, כ"א בשבט התשע"ט ויתבצע א� ורק במערכת הרישו� באתר
האינטרנט לאור� תקופת הרישו� בלבד

www.gderot.muni.il – לאתר הרישו� דר� אתר המועצה �עליכ� להיכנ
היכנ�ו לקטגוריה רישו� לגני הילדי� והקישו על הקישור שיופיע על המ�� .

לתשומת ליבכ�! פרטי זיהוי אלו ישמשו ג� לבדיקת השיבו� באינטרנט.
השיבו� יעשה בתו� תקופת הרישו� הפורמאלית. לאחר מועד הרישו�

לא תהיה אפשרות להרש� באמצעות האתר.

שיבו� תלמידי� שלא נרשמו באתר המועצה ייעשה על
 ב�י� מקו� פנוי.

שימו לב!  * כאשר ההורי� אינ� גרי� באותה הכתובת,
               חובה למלא את פרטי שני ההורי�.

כל הילדי� חייבי� לעבור תהלי� רישו� כל שנה מחדש! 
אי� מעבר אוטומטי משנה לשנה

מועדי הרישו�
הרישו� לגני ילדי� עפ”י חוק חינו� חובה לשנת הלימודי� התש”פ

יער� בי� התאריכי�:
 יו� שני א' בשבט התשע”ט ( 7 בינואר 2019) 

ויימש� עד - יו� ראשו כ"א בשבט התשע"ט (27 בינואר 2019).
גילאי הרישו�

בהתא� לחוק לימוד חובה תיקו� מ�’ 32 התשע”ג - 2013 
שהתקבל בכנ�ת ביו� א’ באב תשע”ג 8.7.2013 

כ”ט בטבת התשע”ד - 1 בינואר 2014 גילאי 5 – חובה: 
ט‘ בטבת התשע"ה - 31 בדצמבר 2014       

י‘ בטבת התשע”ה - 1 בינואר 2015  גילאי 4 – טרו� חובה: 
י“ט בטבת התשע”ו - 31 בדצמבר 2015        

כ' בטבת התשע”ו - 1 בינואר  2016 גילאי 3 - טרו� טרו� חובה: 
            ב‘ בטבת התשע”ז - 31 בדצמבר 2016  



רישום במחלקת החינוך

רישו� במחלקת החינו� ייעשה א� ורק במקרי� הבאי�:

ללא המ
מכי� הנ”ל, לא יבוצע רישו�. 
תשלומי�

על פי הוראות משרד החינו�, ילדי� בגני הילדי� פטורי� מתשלו� שכר לימוד.
יחד ע� זאת, ייגבה תשלו� עבור שירותי� נלווי� בהיתר, כגו�: �ל תרבות ומוזיאו�, ביטוח תאונות 

אישיות, הזנת בוקר, שיעורי העשרה (מו�יקה ותנועה) ותוכניות ייחודיות.
גובה התשלומי� ישלח אליכ� בחודש �פטמבר 2019.

אוכלו�יות הזכאיות לרישו� חריג

תושבי� חדשי�

עולי� חדשי�

שנה נו�פת בג� חובה

תושבי� ותיקי� שעברו
לכתובת חדשה במועצה

אפוטרופו�/ מיופה כח/ משפחת אמנה

הורי� עצמאיי� / הורי� החיי� 
בנפרד / הורי� גרושי�

המ�מכי� הדרושי�
צילו� תעודות זהות של שני ההורי�    •
      ע� כתובת מעודכנת, התואמת את 

       מקו� המגורי� בפועל
אישור תושבות ממחלקת הגביה   •

       במועצה
טופ� ביטול רישו� מהרשות ממנה   •

       עברת�

אישור תושבות ממחלקת הגביה   •
      במועצה ע� הכתובת החדשה

שינוי כתובת בתעודת זהות של שני   •
      ההורי�

צילו� דרכו� / �פח תעודת זהות  •
אישור תושבות ממחלקת הגביה   •

      במועצה

צילו� תעודת זהות  •
אישור המגדיר את מעמדו  •

אישור מהשירות הפ�יכולוגי על   •
      מועמדותו של הילד להישאר שנה 

      נו�פת בג� (יש להגיש עד 30.4.2019)

טופ� הצהרה והתחייבות לילדי הורי�   •
       החיי� בנפרד מלא וחתו� ע”י עו”ד 

       (נית� להוריד מאתר המועצה)



שיבוץ  לגנים

   בחירת חברי� - מחלקת החינו� תעשה מאמצי� לשב	 לפחות ילד אחד 
             מהילדי� שנבחרו על ידי ההורי� באתר הרישו�.

             מועדי רישו� - ביצוע רישו� במועדי הרישו�. הורה שירשו� את ילדו לאחר 
             המועד, לא יובטח רישו� על פי בקשתו.

             איזו� הג� - בני�, בנות
             ילדי גיל 3-4 ישובצו בגני הטרו� טרו� חובה 
             ילדי גיל 4-5 ישובצו בגני הטרו� חובה- חובה

             ילדי 6-5 ישובצו בגני הטרו� חובה- חובה ע"פ השיבו	 בשנת הלימודי� תשע"ט
             ילדי הישארות ישובצו בגני הטרו� חובה- חובה ע"פ השיבו	 בשנת הלימודי� 
             תשע"ט, אלא א� כ� יוחלט אחרת בשיתו� ע� ההורי� והגורמי� המקצועיי�

             חריגי גיל (ילדי� שטר� מלאו לה� 3) ישובצו על ב�י� מקו� פנוי ושיקולי 
             המערכת לאחר שיעברו ועדת חריגי� במחוז.

             אחי�/ תאומי�- ישובצו בגני� נפרדי�, אלא א� תועבר בקשה מיוחדת מנומקת.

גני הילדי� בגדרות:
* גני טרו� טרו� חובה – שקד, שקמה וזית

* גני טרו� חובה וחובה – צבר, אלו�, ברוש, עופרי�, ארז ותאנה.
חשוב לדעת! הרישו� לגני הילדי� והשיבוצי� נעשי� בהתא� למ
פר הנרשמי� 

באותה שנה. 

קריטריוני� לשיבו�:

ערר על שיבו� בגני הילדי�
אפשר להגיש ערר אחד בלבד על השיבו	 לג�, באמצעות אתר האינטרנט. ערר שיוגש לאחר 

המועד הרשו�, לא יתקבל ולא ידו�. 
ועדת ערר תידו� בהתא� לקריטריוני� הבאי�: �יבות אישיות / משפחתיות/ רפואיות חריגות. 
את הא�מכתאות לבקשת ערר כגו�: חוות דעת רפואית / פ�יכולוגית יש להעביר למחלקת 

החינו�.

כל שינוי יעשה על ב
י
 מקו� פנוי בג המבוקש ושיקולי דעת מערכתיי� - פדגוגיי�!

תשובות להחלטות ועדת הערר ישלחו בדואר האלקטרוני במהל� חודש יולי 2019
החלטת ועדת הערר הינה 
ופית!



בעיות בריאות
הורי� לילדי� ע� בעיות בריאות המחייבות התארגנות מיוחדת לקראת שנת הלימודי�, 

יודיעו על כ� למחלקת רישו� גני ילדי� בעת ביצוע הרישו� ויצרפו מ�מכי� רפואיי� 
רלוונטיי�. 

אלרגיה מ
כנת חיי�/ 
כרת
הורי� לילדי� ע� אלרגיה מ�כנת חיי�/ �כרת עליה� להודיע על כ� ברישו� למחלקת 

החינו� ולצר� אישורי� רפואיי� מרופא מומחה לתחו� לצור� בקשה ל�ייעת רפואית.
צרכי� מיוחדי�

הורה לילד ע� לקות פיזית/שמיעתית/ראיה הזכאי לשיבו	 בג� מונגש, יודיע על כ� ברישו� 
ויצר� אישורי� רפואיי�.

חינו� מיוחד
ועדת השמה לצור� זכאות לגני חינו� מיוחד יחלו בתחילת ינואר 2019 וי�תיימו ב�ו� 

מאי – 2019. יש להגיש את הבקשה לזימו� ועדות השמה למחלקה לחינו� בצרו� דוחות 
רפואיי� רלוונטיי�: דוח פ�יכולוגי/רופא התפתחותי/ קלינאית תקשורת/ריפוי בעי�וק/בדיקת 

שמיעה. 
ילדי� ע� זכאות ל
ייעת אישית

הורי� לילדי� שמשרד החינו� אישר לה� זכאות ל�ייעת אישית, חייבי� לדווח על כ� 
במעמד הרישו� ולצר� אישור חתו� של הגו� המאשר.

הגמילה מחיתולים

חשיבות הגמילה מחיתולי� טרו� הכני
ה לג הילדי�
הורי� יקרי�,

ג� הילדי� הינו הצעד הראשו� של ילדיכ� בדרכו החינוכית והלימודית. 
הכני�ה לג� הילדי� מזמנת לילדיכ� אפשרויות להתפתחות וצמיחה, א� 
ג� מציבה בפניו אתגרי� חדשי�. אחד האתגרי� הוא פיתוח העצמאות 

ובפרט, שליטה על צרכי�. משימת הגמילה מחיתולי� הינה נוהג 
תרבותי והיא מתבצעת לרוב �ביב גיל שנתיי� ומהווה אב� דר� 

משמעותית בהתפתחות הילד. הגמילה הינה תהלי� הדרגתי, לעיתי� 
מהיר ולעתי� איטי, בעל התקדמויות ונ�יגות. תהלי� הגמילה נעשה 
בבית, ביוזמת ההורי� ותו� הקשבה לילד. דחיית הגמילה לרוב אינה 

הופכת את התהלי� לקצר יותר, והיא א� יכולה לגרו� אצל הילד לתחושה שלא 
מצפי� ממנו להיגמל והוא עלול להתקבע בהרגליו. כמו כ�, גמילה בגיל בוגר יותר לעתי� 

מעוררת התנגדות אצל ילדי� ויכולה להביא ל�ירוב לעשות צרכי� בשירותי�.
ילד לא גמול עלול לחוש לא בנוח בג� הילדי� שבו רוב הילדי� גמולי�. בשל כ� תהלי� 
הגמילה מחיתולי� צרי� לה�תיי� טר� כני�תו לג�. ולכ�, אנו מבקשי� את התגיי�ותכ� 

המלאה ב�יוע לילדכ� להשלי� את תהלי� הגמילה טר� כני�תו לג�.
עלו� בנושא גמילה מחיתולי� מצור� לשימושכ� 

הרצאה בנושא המעבר

לגני הטרום טרום חובה

תתקיים במהלך השנה.

הודעה על כך

תועבר בהמשך.

צרכים מיוחדים



מידע כללי

שירות פ�יכולוגי – חינוכי מ�פק שירותי אבחו�,
טיפול והיוועצות לצוותי גני הילדי�, לילדי� והוריה�, ע"י פ�יכולוג חינוכי  
טלפו� לפניות: 08-8592394, באי� מענה נית� להשאיר הודעה במשיבו�.

שעות פתיחת
הגן

בימי� א' – ה'
07:30-14:00

בימי ו'
הרכב גילאי07:30-12:45

•  גני טרו� טרו� חובה
    גילאי 3-4

•  גני טרו� חובה חובה
    גילאי 4-6

צוות הגן

•  גננת מו�מכת מטע�
    משרד החינו�

•  �ייעת מטע� המועצה
בפיקוח משרד החינו�

ומחלקת החינו�

להל� נהלי עבודה בשבוע הראשו� ללימודי� ע"פ חוזר מנכ"ל:
  •  בגני� בה� לומדי� ילדי חובה וטרו� חובה,

      הלימודי� יתקיימו כ�ידר� למ� היו� הראשו�.
  •  בגני� בה� לומדי� ילדי טרו� טרו� חובה, יתקיימו הלימודי� כלהל�:

� ביו� הראשו� ללימודי� 07:30-10:00   
� ביו� השני ללימודי� 07:30-11:00   

� ביו� השלישי - הלימודי� יתקיימו כ�דר�   

ימי� ראשוני� בג�
הכני�ה לג� מלווה בהתרגשות ובחששות. על מנת להקל עליכ� ועל ילדיכ� את המעבר, 

זקוק הילד לתמיכתכ� ולתמיכת הצוות החינוכי.
חשוב שתהלי� הה�תגלות לג� יהיה הדרגתי ולכ� כדאי שההורי� ייערכו לאפשרות שהייה 

מוגבלת ע� הילד בג�. 
תהלי� הפרידה של הילד מהוריו בימי� הראשוני� לג�

תהלי� פרידה רגיש של הילד מהוריו בכני�ה לג� במהל� הימי� הראשוני�, יוביל את הילד 
צעד אחר צעד לתחושת ביטחו� ולה�תגלות מהירה לשגרת הג�. "טק�י פרידה" קבועי� יקלו 

עליה�. כדאי למצוא טק� יומיומי שי�מל את הפרידה כמו נפנו� לשלו� מהחלו�, הפרחת 
"נשיקת אוויר" ועוד. רגע הפרידה הוא משמעותי ולכ� חשוב להיפרד לשלו� מהילד ולא 

"להיעל�". הורי� נוטי� לעתי� להתגנב בחשאי מהג� על מנת "לח�ו�" את הבכי שבפרידה. 
היעלמות זאת גורמת לילד חרדה ואינה מאפשרת לו לה�תגל לשהות בג� בביטחו�. העבירו 

לילדי� מ�ר ברור שבהעדרכ� ה� יהיו בהשגחת הצוות, שייענה לצורכיה� ויהיה זמי� לה� 
בכל עת. זכרו שכל מעבר מהווה ג� התחלה חדשה והזדמנות ליצירת קשרי� חברתיי� 

חדשי�, להתפתחות, לגילויי� חדשי� והנאות.



המחלקה לחינו� משקיעה משאבי� אנושיי� ותקציביי� במהל� שנת הלימודי� להעשרת 
תכניות הליבה הקיימות לש� פיתוח המיומנויות השונות ופיתוח היכולות של כל ילד וילדה.

חינו� גופני-  תכנית לחינו� בתנועה, המפתחת את היכולות של כל ילד ומקדמת את 
ההתפתחות התקינה בהיבטי� המוטוריי�, החברתיי� והרגשיי�.

חינו� מו�יקלי- תכנית המפתחת את היכולת המו�יקלית של הילדי� וחשיפת� ל�גנונות 
מו�יקליי� שוני�.

"שורשי� בג�"- תכנית התנדבות של וותיקות היישוב הנכנ�ות לגני הילדי� ומעשירות את 
הילדי� וצוותי הג� מעולמ�. התכנית מטפחת את יכולת ההכלה, ההכרות הבי� דורית וער� 

ההתנדבות.

בריאות הש�- תכנית לקידו� המודעות להיגיינת הפה והשיניי� על ידי גורמי� מקצועיי�, 
המגיעי� לג� להנחיה והדרכה.

עידוד הקריאה- חשיפת הילדי� לעול� ה�פר באמצעות ביקורי� ב�פרייה ופעילויות שונות 
ומגוונות להעשרת הילדי� בנושא �ופרי� ומאיירי�.

שוטר בג�- שיתו� פעולה ע� כוחות הביטחו� במועצה במודל מניעה חינוכי. התכנית דנה 
בדמותו של השוטר, מגוו� תפקידיו וחשיבות עבודת המשטרה בקהילה.

קיימות- גני� ירוקי�- קידו� ערכי� של מת� כבוד לזולת לטבע ול�ביבה שבה אנו חיי�, לשמר, 
לשנות ולהשפיע על ה�ביבה. התכנית מקדמת איכות החיי� והאקלי� החינוכי בג� ומאפשרת 

פיתוח מרחבי� מגווני� במבנה הג� ובחצר, שמאפשרי� אורח חיי� מקיי�, משחק ויצירה 
בחומרי� טבעיי� ובחומרי� בשימוש חוזר.

מעברי� ורצפי� חינוכיי�- תכנית מפגשי� לאור� השנה של ילדי הגני� ובית ה�פר. קיו� רצ� 
פדגוגי בי� הג� לבית ה�פר והכרות ילדי הגני� ע� ה�ביבה הפי�ית של בית ה�פר תורמת 

לחיזוק הה�תגלות ההדרגתית של ילדי הגני� בבית ה�פר.

גני� מקדמי בריאות- תכנית המבו��ת על היכולת לעצב את דמות� של הילדי�, כדי שיגדלו 
למבוגרי� בעלי הרגלי� של אורח חיי� פעיל ובריא. פעילות זו כוללת בי� היתר, שימת דגש על 

תזונה בריאה, יציאה לטבע ולטיולי� והיגיינה אישית ו�ביבתית.

�ל תרבות- תכנית שנועדה לחשו� את הילדי� לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינו� 
הפורמאלי. מקנה כלי� לצפייה מודעת ומשמעותית בתחומי האמנות השוני�.

 
גני� בחורשה- גני� אשר נמצאי� בחלק מימות השבוע מחו	 

לכותלי הג� ומאפשרי� לילדי� להיות במרחבי� פתוחי� 
טבעיי� ומגווני�.

תכניות לימודים והעשרה נוספות



הסעות
להל� מ�פר הנחיות בנוגע לה�עות תלמידי�

 מתו� חוזר מנכ"ל לנושא ה�עות תלמידי�:

"ה�עות תלמידי� במערכת החינו� מ�ייעת ליישו� חוק חינו� חובה
לתלמידי� שבאזור מגוריה� אי� בית �פר או שבית ה�פר נמצא
בריחוק ניכר מבתיה�. הה�עות מיועדות להביא את התלמידי�

אל מו�דות החינו� ולהחזיר� לבתיה�. 
אוכלו�יית הלומדי� הזכאי� להשתתפות המשרד בה�עה
 בחינו� הרגיל, לגילאי החובה ולבתי �פר רשמיי� בלבד" 

*למרות האמור, המועצה מ�יעה ילדי� כתוכנית רשות לתלמידי� מגיל 3 ומעלה 
(רק לאחר שמלאו לה� 3 ע"פ תארי� הלידה הלועזי) הגרי� בישובי� בה� אי� בית �פר

 או ג� בתחו� הישוב.

     הה�עות מיועדות לה�עת התלמיד מתחנת הה�עה הקרובה לביתו בבוקר ואל   
     תחנת הה�עה הקרובה לביתו ע� תו� יו� הלימודי� הפורמלי.

     באחריות ההורי� להביא (או לדאוג למלווה מבוגר מעל גיל 10 מטעמ�) בבוקר   
     את ילדי הגני� אל תחנת הה�עה ולהמתי� עימ� עד להעלאת הילד על האוטובו� 

     ובצהרי� על ההורי� (או מלווה מעל גיל 10 מטעמ�) להמתי� בתחנת הה�עה 
     לקבלת הילד ע� רדתו מהאוטובו�.

     על ההורי� לעדכ� את צוות הגני� מי יקבל את הילד בתחנה הה�עה הקרובה לבית�.
     במידה ולא יחכה הורה או מלווה מטעמו (מעל גיל 10) בתחנת הה�עה יוחזר הילד לבני� המועצה.

     כל שינוי בנושא הה�עה - יש לשלוח הודעה כתובה לג� יו� לפני השינוי.
     אי� ה�עת תלמידי� לביקור חבר (בישוב אחר). 

     אי� ה�עת תלמידי� לצהרוני� הפרטיי�.
     

על כל הילדי� לחגור חגורות בטיחות ולשבת במקומותיה� לאור� כל הנ�יעה.

השתתפות ההורי� בתשלו� הה�עות
עבור ילדי טרו� טרו� חובה וטרו� חובה
 הינו 450 ₪ לשנה (בשנה"ל תשע"ט)



צהרונים

נשמח לענות על כל שאלה,
אורנה עמיר� – מנהלת הגיל הר� | 050-3399851

הצהרוני� מופעלי� ע"י מתנ"� "גדרות" לילדי הגני� בגילאי ג� טרו� טרו� חובה, ג� חובה ולילדי 
ביה"� בכיתות א' – ג', כמ�גרת משלימה חוויתית ומעשירה ליו� הלימודי�. 

?מה בצהרו
    צוות מקצועי בעל ני�יו�  בתחו� החינו� ובעבודה ע� ילדי� המלווה ע"י מדריכה פדגוגית.

    פעילות העשרה מגוונת וחוגי� חיצוניי�.
    פעילות ב�ביבה בטיחותית ומוגנת - מאושרת ע"י משרד החינו�.

    ארוחות  צהריי� בשריות, טריות ומזינות - מבושלות מדי יו� במטבח מעו� "גדרות".
    לילדי צהרו� ביה"� - עזרה בהכנת שיעורי בית.

תקופת פעילות הצהרוני�-
  צהרו� טרו� טרו� חובה – יחל לפעול ביו� השלישי ללימודי� ה-3.9.19 ועד ה-16.7.20.

  צהרו� טרו� חובה וג� חובה - יחל לפעול ב-1.9.19 ועד ה-16.7.2020.
  צהרו� ביה"� – יחל לפעול ב-1.9.19 ועד ה-30.6.2020.

בימי חופשות משרד החינו� הצהרו� יפעיל ימי קייטנה ללא תו�פת תשלו�, לרשומי� בצהרו�. 
(לוח חופשות הצהרוני� נקבע על פי משרד התמ"ת). 

ימי פעילות- א'-ה'.
מ�לול1 - שלושה ימי� בשבוע.

על ההורה לבחור את הימי� בה� הילד יגיע. ימי� אלו ימי� קבועי�.
מ�לול 2 -  חמישה ימי� בשבוע.

יש לבחור את המ�לול הרצוי במועד ההרשמה.

שעות פעילות:
אפשרות 1 -  משעת �יו� הלימודי�  בגני�/ביה"� ועד השעה 16.30
אפשרות 2 – משעת �יו� הלימודי� בגני�/ביה"� ועד השעה 17.00

תחילת רישו� לצהרוני�-
הרישו� לצהרוני� לשנת תש"פ יתבצע במקביל לרישו� לגני הילדי� ולביה"�,

החל מתארי�- 17.1.19  

.₪ 300 �
דמי רישו�  ב
לנרשמי� עד 29.2.19:  יוחזרו דמי הרישו� במלוא� (ה�כו� יופחת מהתשלו� הראשו�)

לנרשמי� עד 1.4.19:  יוחזרו 150 ₪ (ה�כו� יופחת מהתשלו� הראשו�)
לנרשמי� החל מ-2.4.19:  לא יוחזרו דמי הרישו� או חלק מה�.

הרישו� אחרי 1.5.19 על ב�י� מקו� פנוי.
במקרה של ביטול ההרשמה ה�כו� לא יוחזר.

טפ
י רישו� לצהרוני�- באתר המתנ"
 בלבד:
www.hugim.org.il/gderot.htm 

למע ה
ר 
פק - רישו� במועצה- אינו מהווה רישו� לצהרו



מעון "גדרות"
המעו�  מופעל ע"י מתנ"� "גדרות " כמ�גרת חינוכית לגיל הר�.

מיועד לגילאי 3 חודשי� ועד 3 שני�.
כיתות המעו� בחלוקה לקבוצות גיל:

תינוקיה         -  ילידי שנת 2019
כיתת ביניי�   -  ילידי שנת 2018
כיתת בוגרי�  - ילידי שנת 2017

שנתוני הרישו�- 1.1.2017 ועד 31.12.2019

מה במעו�?
   צוות מקצועי בעל ני�יו�  בתחו� החינו� ובעבודה ע� ילדי� המלווה ע"י מדריכה פדגוגית.

   פעילות העשרה מגוונת וחוגי� חיצוניי�.
   פעילות ב�ביבה בטיחותית ומוגנת - מאושרת ע"י משרד החינו�.

   תוכנית חינוכית מותאמת לגילאי הילדי�.
   פיקוח והדרכה שוטפי� לצוות החינוכי

   ארוחות טריות ומזינות  מבושלות מדי יו� במטבח במעו�.

תקופת הרישו� למעו  החל ב-17.1.2019 ועד 1.5.2019 
מחירי� יפור�מו בהמש�

   לנרשמי� עד 4.3.2019
   דמי רישו� ב�� של 400 ₪ אשר יוחזרו בחודש הראשו�.

   לנרשמי� לאחר 5.4.2019 ועד ה30.4.19 :
   דמי רישו� ב�� של 550 ₪ אשר יוחזרו בחודש הראשו�.

   החל מה- 1.5.2019 דמי רישו� ב�� של 550 ₪ אשר לא יוחזרו.
   מתארי� זה הרישו� על ב�י� מקו� פנוי.

במקרה של ביטול רישו� למעו�, לא יוחזרו דמי הרישו�.

     נשמח לענות על כל שאלה,
אורנה עמיר� – מנהלת הגיל הר� | 050-3399851

ילידי שנתו� 2019
משפחות שמתכננות להצטר� במהל� השנה-אנא 

יידעו אותנו ע"מ להבטיח את מקומכ�.
טפ�י רישו� למעו� –באתר המתנ"� ואצל רכזת 

הגיל הר�.



לשירותכ� מועצה אזורית גדרות
מחלקת חינו�

edu-e@gderot.muni.il | מנהלת:     טימור זכאי
educa-z@gderot.muni.il | רכזת גני�: זיוה בורטנשטיי�

טלפו�: 08-8549106 | 08-8549126 
שעות קבלה: ימי� א' - ה' 08:30-13:30

הדר� לרישו� מהיר ויעיל באמצעות האינטרנט
www.gderot.muni.il 

היכנ�ו לקטגוריה רישו� לכיתה א' וגני הילדי�.
הקישו על הקישור ופעלו על-פי הוראות הרישו� שיופיעו על המ��


