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הורים יקרים,
אנו שמחים לפתוח את הרישום לגני ילדים לשנת הלימודים תשפ"א 

ומזמינים אתכם להצטרף אלינו לתחילתו של המסע בשבילי החינוך במועצה. 
אנו רואים בגן הילדים מסגרת חינוכית, שמטרתה להעשיר את התפתחותו 

הכוללת של הילד באמצעות סביבה חינוכית מגוונת ומעשירה, אשר יאפשרו 
צמיחה בכל תחומי החיים וזאת מתוך הבנה כי ההשקעה בגיל הרך היא הבסיס 

להתפתחות הילד כאדם שלם ומאושר. בגני הילדים בגדרות, אנו פועלים ליצירת 
אקלים חינוכי מיטבי המזמן סביבת למידה המעודדת שוויון הזדמנויות, שותפות, 

הומאניות, רגישות וכבוד הדדי. 
מסע קסום זה, המתחיל בגן הילדים, מהווה את אבן הדרך הראשונה במערכת 

החינוך ובה יחשפו הילדים לעולם תוכן חדש, ילמדו נושאים מגוונים, יחוו אתגרים 
חדשים ויכירו חברים חדשים אשר חלקם אף ילוו אותם לאורך כל שנותיהם 

במערכת החינוך. אנו נלווה את ילדיכם במסע הזה מצעדיו הראשונים במערכת 
החינוך ונפעל לקדם פעילויות רבות ומגוונות בגיל הרך בכדי לתת מענה לכל 

צרכיהם הרגשיים,  החברתיים, הפיזיים והאינטלקטואליים. 
בחוברת שלפניכם תמצאו את כל המידע הנדרש לרישום ילדיכם לגן הילדים ו

כניסתם למערכת החינוך במועצה. 
אנו מזמינים אתכם ההורים לשתף פעולה, ליזום ולחשוב יחד איתנו כיצד ניתן 

להוביל ולטייב תהליכים, דלתנו פתוחה לכל התייעצות או התלבטות. 
חשוב לשתף אותנו מוקדם ככל שניתן על צרכים ייחודיים, צרכים מיוחדים, 

נושאים של גמילה או הנגשה ונשמח לסייע ולתת מענה פרטני בכל שיידרש. 
אנו מאחלים לכם ולילדיכם שנת לימודים טובה פורייה ומוצלחת. 

יוסי קנדלשיין,    
ראש המועצה גדרות 

אביב קליין,
מנהלת מחלקת חינוך

שרונה חן,
יו"ר ועדת חינוך

"אני  זוכר  אותם  ימים  הכל  ברור  כשמש  
זה  אולי  היה  מזמן,  אך  זה  נראה כמו  אמש  

השירים  המשחקים  ששרתי  ושיחקתי  
הם  איתי  בתוך  תוכי  אותם  עוד  לא  שכחתי"  (עוזי  חיטמן). 



הרישום לבתי ספר ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"א 
יחל ביום שני  א' בשבט התש"ף (27 בינואר 2020) ויימשך עד יום ראשון  כ"א בשבט 

התש"ף (16 בפברואר 2020).
יובהר, חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי) 

חל על ילדים בגיל 3 ואילך בגיל הרישום כמפורט בסעיף 1.2

מועדי הרישום

לתשומת לבכם, החל משנת הלימודים התשפ"א לא יתאפשר רישום של 
מי שלא מלאו להם 3. לאור האמור, לא יתאפשר רישום ילדים 

שנולדו מ- 1.1.2018 עד 15.1.2018 (כולל).

חריגי גיל רך : 

בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), התשע"ג - 2013 שהתקבל בכנסת 
ביום א' באב תשע"ג  8.7.2013

גילאי הרישום

כל הילדים חייבים לעבור תהליך רישום כל שנה מחדש! 
אין מעבר אוטומטי משנה לשנה!

מועדי וגילאי הרישום

סדרי הרישום לגני הילדים

2014 1
 2014 31

2015 1
 2015 31

5

2016 1
 2016 31

4

2017 1
 2017 31
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סיום והרשמה:
הצהרה על מסירת פרטים

נכונים בגמר תהליך הרישום יש 
לוודא כי אתם רואים את ההודעה: 

"הרשמתך נקלטה בהצלחה!" 
כמו כן ניתן להדפיס אישור רישום. 

שימו לב! כאשר ההורים אינם 
גרים באותה הכתובת, 

חובה למלא את פרטי שני ההורים

5

השיבוץ יעשה אך ורק עם תום תקופת הרישום הפורמאלית.
לאחר מועד הרישום לא תהיה אפשרות להירשם באמצעות האתר.

המאחרים ישובצו על בסיס מקום פנוי

תהליך הרישום בחמישה צעדים:

רישום באמצעות האינטרנט-פשוט, מהיר וקל

* כתובת עדכנית של ההורים 
   היא תנאי לביצוע רישום

יש לרשום שמות שני 
חברים מאותה 

שכבת הגיל בלבד!

בחירת חברים:
עליכם למלא את 

פרטי ילדיכם ופרטיכם 
בשדות החובה.

4
מילוי פרטים:

3

עליכם להיכנס לאתר הרישום 
דרך אתר המועצה

היכנסו לקטגוריה רישום לגני 
הילדים והקישו על הקישור שיופיע 

על המסך

1
פרטי זיהוי:כניסה:

הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים: 
* מספר זהות ההורה

* מספר זהות הילד
לתשומת ליבכם! פרטי זיהוי 

אלו ישמשו גם לבדיקת השיבוץ באינטרנט. 
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רישום במחלקת החינוך ייעשה אך ורק במקרים הבאים:

רישום במחלקת החינוך

תשלומים
על פי הוראות משרד החינוך, ילדים בגני הילדים פטורים מתשלום שכר לימוד.

יחד עם זאת, ייגבה תשלום עבור שירותים נלווים ע"פ המוגדר בחוזר מנכ"ל 
משרד החינוך "תשלומי הורים" כגון: ביטוח תאונות אישיות, סל תרבות ומוזיאון, 

הזנת בוקר, תל"ן ותוכניות ייחודיות . מסמך המפרט את גובה התשלומים 
ישלח אליכם בתחילת שנת הלימודים.

*ללא המסמכים הנ“ל , לא יבוצע רישום! 
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  גני טרום טרום חובה –שקד, שקמה וזית
  גני טרום חובה וחובה – צבר, אלון, ברוש, עפרים, ארז ותאנה.

  חשוב לדעת! הרישום לגני הילדים והשיבוצים נעשים בהתאם למספר 
  הנרשמים באותה שנה.

גני הילדים בגדרות:

קריטריונים לשיבוץ:

אפשר להגיש ערר אחד בלבד על השיבוץ לגן, באמצעות אתר האינטרנט. 
ערר שיוגש לאחר המועד שנקבע, לא יתקבל ולא ידון. 

ועדת ערר תידון בהתאם לקריטריונים הבאים: 
סיבות אישיות / משפחתיות/ רפואיות חריגות.

אסמכתאות לבקשת ערר כגון: חוות דעת רפואית / פסיכולוגית יש להעביר 
למחלקת החינוך.

כל שינוי יעשה על בסיס מקום פנוי בגן המבוקש ושיקולי דעת מערכתיים - פדגוגיים!
תשובות להחלטות ועדת הערר ישלחו בדואר האלקטרוני במהלך חודש יולי 2020 

החלטת ועדת הערר הינה סופית!

ערר על שיבוץ בגני הילדים

שיבוץ לגנים

בחירת חברים - מחלקת החינוך תעשה מאמצים לשבץ לפחות ילד אחד מהילדים 
שנבחרו על ידי ההורים באתר הרישום

מועדי רישום - ביצוע רישום במועדי הרישום. הורה שירשום את ילדו לאחר המועד, 
לא יובטח רישום על פי בקשתו.

איזון הגן - בנים, בנות

ילדי גיל 3-4 ישובצו בגני הטרום טרום חובה 

ילדי גיל 4-5 ישובצו בגני הטרום חובה- חובה

ילדי 6-5 ישובצו בגני הטרום חובה- חובה ע"פ השיבוץ בשנת הלימודים תש"פ

ילדי הישארות ישובצו בגני הטרום חובה- חובה  ע"פ השיבוץ בשנת הלימודים תש"פ, 
אלא אם כן יוחלט אחרת בשיתוף עם ההורים והגורמים המקצועיים

אחים/ תאומים - ישובצו בגנים נפרדים, אלא אם תועבר בקשה מיוחדת מנומקת.



צרכים מיוחדים

הורים לילדים עם בעיות בריאות המחייבות התארגנות מיוחדת לקראת שנת הלימודים, 
יודיעו על כך למחלקת החינוך בעת ביצוע הרישום ויצרפו מסמכים רפואיים רלוונטיים.

בעיות בריאות, אלרגיות, צרכים מיוחדים

הורים לילדים עם אלרגיה מסכנת חיים/ סכרת עליהם להודיע על כך 
ברישום למחלקת החינוך ולצרף אישורים רפואיים מרופא מומחה לתחום לצורך 

בקשה לסייעת רפואית.

אלרגיה מסכנת חיים/ סכרת

ועדת איפיון וזכאות לצורך קבלת זכאות לגני חינוך מיוחד יחלו בתחילת 
ינואר 2020 ויסתיימו במאי - 2020 יש להגיש בקשה בכתב לזימון לועדת אפיון וזכאות 

למחלקת החינוך בצרוף מסמכים קבילים: דוח פסיכולוגי/רופא התפתחותי/ 
קלינאית תקשורת/ ריפוי בעיסוק/ וכן בדיקת ראיה ושמיעה עדכניים.

חינוך מיוחד

הורה לילד עם לקות פיזית/לקות שמיעה/לקות ראיה זכאי להתאמות ולגן מונגש. 
יש לידע את מחלקת חינוך במועד הרישום ולצרף אישורים רפואיים. הורה הזקוק 

להנגשה פיזית עליו לפנות למחלקת החינוך.

צרכים מיוחדים

* ילדים שמשרד החינוך כבר אישר להם זכאות לסייעת אישית חייבים לדווח על כך 
   במעמד הרישום ולצרף אישור חתום של הגוף המאשר.

* ילדים הזקוקים לסייעת אישית יש לפנות למחלקת החינוך עם מסמכים עדכניים.

ילדים הזקוקים  לסייעת אישית 
(ילדים על הרצף, בעיות רגשיות, מחלות נדירות וכו')



מידע כללי

להלן נהלי עבודה בשבוע הראשון ללימודים ע"פ חוזר מנכ"ל:
• בגנים בהם לומדים ילדי טרום חובה וחובה, הלימודים יתקיימו כסדרם למן היום הראשון

• בגנים בהם לומדים ילדי טרום טרום חובה יתקיימו הלימודים כלהלן:
 ביום הראשון ללימודים 07:30-10:00

 ביום השני ללימודים 07:30-11:00
 ביום השלישי  הלימודים יתקיימו כסדרם

ימים ראשונים בגן
הכניסה לגן מלווה בהתרגשות ובחששות על מנת להקל עליכם ועל ילדיכם את המעבר, 

זקוק הילד לתמיכתכם ולתמיכת הצוות החינוכי. חשוב שתהליך ההסתגלות לגן יהיה הדרגתי 
ולכן כדאי שההורים ייערכו לאפשרות שהייה מוגבלת עם הילד בגן.

תהליך הפרידה של הילד מהוריו בימים הראשונים לגן
תהליך פרידה רגיש של הילד מהוריו בכניסה לגן במהלך הימים הראשונים, יוביל את הילד
 צעד אחר צעד לתחושת ביטחון ולהסתגלות מהירה לשגרת הגן. "טקסי פרידה" קבועים 

יקלו עליהם, כדאי למצוא טקס יומיומי שיסמל את הפרידה כמו נפנוף לשלום מהחלון, 
הפרחת "נשיקה באוויר" ועוד. רגע הפרידה הוא משמעותי ולכן חשוב להיפרד לשלום מהילד 

ולא "להיעלם". הורים נוטים לעתים להתגנב בחשאי מהגן על מנת "לחסוך" את הבכי שבפרידה. 
היעלמות זאת גורמת לילד חרדה ואינה מאפשרת לו להסתגל לשהות בגן בביטחון. 

העבירו לילדים מסר ברור שבהעדרכם הם יהיו בהשגחת הצוות, שייענה לצרכיהם ויהיה זמין 
להם בכל עת. זכרו שכל מעבר מהווה גם התחלה חדשה והזדמנות ליצירת קשרים חברתיים 

חדשים, להתפתחות, לגילויים חדשים והנאות.
חשיבות גמילה מחיתולים

הכניסה לגן הילדים מזמנת לילדיכם אפשרויות להתפתחות וצמיחה, אך גם מציבה בפניו 
אתגרים חדשים. אחד האתגרים הוא פיתוח העצמאות ובפרט, שליטה על צרכים. 

הגמילה מהווה אבן דרך משמעותית בהתפתחות הילד. והינה תהליך הדרגתי בעל 
התקדמויות ונסיגות. תהליך הגמילה נעשה בבית, ביוזמת ההורים ותוך הקשבה לילד. 

דחיית הגמילה לרוב אינה הופכת את התהליך לקצר יותר, והיא אף יכולה לגרום אצל הילד 
לתחושה שלא מצפים ממנו להיגמל והוא עלול להתקבע בהרגליו. כמו כן, גמילה בגיל 

בוגר יותר לעתים מעוררת התנגדות אצל ילדים ויכולה להביא לסירוב לעשות צרכים בשירותים. 
ילד לא גמול עלול לחוש לא בנוח בגן הילדים שבו רוב הילדים גמולים. 

בשל כך תהליך הגמילה מחיתולים צריך להסתיים טרם כניסתו לגן. 

שעות פתיחת הגן 
בימים א' – ה' 07:30-14:00

בימי ו' 07:30-12:45
צוות הגן

• גננת מוסמכת מטעם משרד החינוך
• סייעת מטעם המועצה

• בפיקוח משרד החינוך ומחלקת החינוך

* חלוקת גילאים תעשה בהתאם לכמות הנרשמים הרכבם

הרכב גילאי
• גני טרום טרום חובה – גילאי 3-4
• גני טרום חובה וחובה – גילאי 4-6



המחלקה לחינוך משקיעה משאבים אנושיים ותקציביים במהלך שנת הלימודים להעשרת 
תכניות הליבה הקיימות לשם פיתוח המיומנויות השונות ופיתוח היכולות של כל ילד וילדה.

תכנית העשרה בתחומים שונים שמגיעה לגן על בסיס שבועי להעשרת תכנית הגן
תל"ן

תכנית התנדבות של וותיקות המועצה הנכנסות לגני הילדים ומעשירות את הילדים וצוותי הגן מעולמן. 
התכנית מטפחת את יכולת ההכלה, ההכרות הבין דורית וערך ההתנדבות.

"שורשים בגן"

תכנית לקידום המודעות להיגיינת הפה והשניים על ידי גורמים מקצועיים, המגיעים לגן להנחיה והדרכה.
בריאות השן 

חשיפת הילדים לעולם הספר באמצעות ביקורים בספרייה ופעילויות שונות ומגוונות להעשרת הילדים 
בנושא סופרים ומאיירים.

עידוד הקריאה

הילדים משתתפים בקריאה של 8 ספרים לאורך השנה.  לקראת סיום השנה נערכות בחירות עם הילדים 
מה היה הספר האהוד של השנה.

מצעד הספרים

תכנית שנועדה לחשוף את הילדים לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי מקנה כלים לצפייה 
מודעת ומשמעותית בתחומי האמנות השונים. לתכנית ערכים נלווים חשובים: הרחבת אופקים, טיפוח חשיבה 

יצירתית, פיתוח כישורי הערכה וטעם, עידוד סובלנות וקשב לזולת, הגברת המעורבות החברתית ויצירת 
תשתית תרבותית משותפת.

סל תרבות

שיתוף פעולה עם כוחות הביטחון במועצה במודל מניעה חינוכי. התכנית דנה בדמותו של השוטר, מגוון 
תפקידיו וחשיבות עבודת המשטרה בקהילה.

שוטר בגן

תכנית מפגשים לאורך השנה של ילדי הגנים ובית הספר. קיום רצף פדגוגי בין הגן לבית הספר והכרות ילדי 
הגנים עם הסביבה הפיסית של בית הספר תורם לחיזוק ההסתגלות ההדרגתית של ילדי הגנים בבית הספר.

מעברים ורצפים חינוכיים 

תכנית המבוססת על היכולת לעצב את דמותם של הילדים, כדי שיגדלו למבוגרים בעלי הרגלים של אורח 
חיים פעיל ובריא. פעילות זו כוללת בין היתר, שימת דגש על תזונה בריאה, יציאה לטבע ולטיולים והיגיינה 

אישית וסביבתית.

גנים מקדמי בריאות

קידום ערכים של מתן כבוד לזולת לטבע ולסביבה שבה אנו חיים, לשמר, לשנות ולהשפיע על הסביבה. 
התכנית מקדמת איכות החיים והאקלים החינוכי בגן ומאפשרת פיתוח מרחבים מגוונים במבנה 

הגן ובחצר, שמאפשרים אורח חיים מקיים, משחק ויצירה בחומרים טבעיים ובחומרים בשימוש חוזר.

קיימות- גנים ירוקים

תכניות לימודים והעשרה נוספות



הסעות

   ה  ההסעות מיועדות להסעת התלמיד מתחנת ההסעה הקרובה לביתו בבוקר ואל תחנת 
      ההסעה הקרובה לביתו בתום יום הלימודים הפורמלי.

   ה באחריות ההורים להביא (או לדאוג למלווה מעל גיל 10 מטעמם) בבוקר את ילדי הגנים אל 
      תחנת ההסעה ולהמתין עימם עד להעלאת הילד על האוטובוס ובצהרים על ההורים 

      (או מלווה מעל גיל 10 מטעמם) להמתין בתחנת ההסעה לקבלת הילד עם רדתו מהאוטובוס.

   ה על ההורים לעדכן את צוות הגנים מי יקבל את הילד בתחנה ההסעה הקרובה לביתם

   ה כל שינוי בנושא ההסעה יש לשלוח הודעה כתובה לגן יום לפני השינוי.

   ה אין הסעת תלמידים לביקור חבר (בישוב אחר) 

   ה אין הסעת תלמידים לצהרונים הפרטיים

   ה על כל הילדים לחגור חגורות בטיחות ולשבת במקומותיהם לאורך כל הנסיעה.

   ה ילדים אשר לא ישמרו על כללי ההתנהגות בהסעות לא יורשו לעלות להסעה 

תשלום
מימון משרד החינוך להסעות תלמידים מגן חובה ועד י"ב הינו חלקי בלבד, 

יתרת הסכום במימון המועצה .

השתתפות ההורים בתשלום ההסעות  
עבור ילדי טרום טרום חובה וטרום חובה 

הינו 450 ₪ לשנה (בשנה"ל תש"פ)

מתוך חוזר מנכ"ל לנושא הסעות תלמידים:
" הסעות תלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור 

מגוריהם אין בית ספר או שבית הספר נמצא בריחוק ניכר מבתיהם. ההסעות מיועדות להביא 
את התלמידים אל מוסדות החינוך ולהחזירם לבתיהם. אוכלוסיית הלומדים הזכאים 

להשתתפות המשרד בהסעה בחינוך הרגיל, לגילאי החובה ולבתי ספר רשמיים בלבד" 
*למרות האמור, המועצה מסיעה ילדים כתוכנית רשות  לתלמידים מגיל 3 ומעלה (רק לאחר 

שמלאו להם 3 ע"פ תאריך הלידה הלועזי) הגרים בישובים בהם אין בית ספר או גן בתחום הישוב.

להלן מספר הנחיות בנוגע להסעות תלמידים



צהרונים- מתנ"ס גדרות
הצהרונים מהווים מסגרת חינוכית משלימה לגנים ובדגש על רצף חינוכי תוך 

התייחסות אישית ובחיבוק חם לכל ילד. הצהרונים מופעלים ע"י מתנ"ס גדרות ל
ילדי הגנים בגילאי 6-3 שנים ולילדי ביה"ס כיתות א' -ג'.

ג תכנים
   פעילות הצהרון ממוקדת חוויה ומשחק, בנוסף ל-2 חוגים שניתנים במהלך השבוע 

   להעשרת הילדים.
ג ארוחת צהריים

   תפריט האוכל בצהרון הינו בשרי, טרי ומגוון. האוכל מתבשל מדי יום במטבח מעון גדרות, 
   בהתאם להמלצת משרד הבריאות הארוחות מוגשות לילדים בכלים רב פעמיים אשר 

   הוכנסו לצהרונים השנה לנוחיות אכילתם ומטעמים אקולוגיים.
ג צוות הצהרון

   בתום שעות פעילות הגן משתלבות בצהרון 2 נשות צוות, מובילה וסייעת. מובילת הצהרון 
   אחראית על בניית תוכנית פעילות שבועית (שעת סיפור, משחק, עבודה בחומרים וכ'ו), 
   כמו כן לעמוד בקשר ובממשק ישיר עם ההורים על מנת לעדכנם, לשתפם בפעילות 

   הצהרון. *לילדי צהרון ביה"ס ישנה עזרה בהכנת שעורי בית
ג שנת פעילות:

   • צהרוניי טרום טרום חובה – יחלו לפעול ביום השלישי ללימודים בתאריך ה-3.9.20 , 
     ועד ה- 16.7.20. מועד פתיחת צהרוניי טרום-טרום חובה לאחר שני ימי הסתגלות בגנים.

   • צהרוניי טרום חובה,  גן חובה וביה"ס - יחלו לפעול בתאריך ה-1.9.20 ועד ה- 30-6-19
ג ימים\שעות פעילות הצהרונים:

    • פעילות  הצהרונים בימים א'-ה'  החל מהשעה 14:00 ועד 16:30 או 17:00 (על ההורה 
      לבחור את השעה הקבועה לסיום הפעילות במעמד הרישום). 

    • מסלול -1  שלושה ימים קבועים בשבוע                                                
    • מסלול 2 -  חמישה ימים בשבוע.

* יש לבחור את המסלול הרצוי במועד ההרשמה באתר המתנ"ס בלבד.

נשמח לעמוד לעזרתכם
מתנ"ס גדרות- גיל רך

טפסי רישום לצהרונים- באתר המתנ"ס בלבד
http:/www.hugim.org.il/gderot.htm

ג רישום
    הרישום לצהרונים לשנת תשפ"א יתבצע במקביל 

    לרישום לגני הילדים ולביה"ס, החל מתאריך- 17.1.20  באתר מתנ"ס גדרות.

דמי רישום  בסך 300 ₪, לנרשמים עד 29.2.2020, יוחזרו דמי הרישום במלואם 
(הסכום יופחת מהתשלום הראשון) לנרשמים עד 1.4.2020, יוחזרו 150 ₪ 
(הסכום יופחת מהתשלום הראשון) לנרשמים החל מ 2.4.2020, לא יוחזרו 
דמי הרישום או חלק מהם. הרישום אחרי 1.5.2020 - על בסיס מקום פנוי.

* שימו לב, פתיחת צהרון ביה"ס מותנה במינימום נרשמים. 
* השתתפות בצהרון רק לאחר הסדרת הרישום והתשלום באתר המתנ"ס. 

למען הסר ספק - רישום במועצה- אינו מהווה רישום לצהרון



מועצה אזורית גדרות ב-

www.gderot.muni.ilובאתר האינטרנט:

שעות קבלה: 
ימים א' – ה' 08:30-13:30 

שירות פסיכולוגי חינוכי: מנהל יובל מרקס - 08-8592394

edu-e@gderot.muni.il :מנהלת המחלקה: אביב קליין | מייל
educa-z@gderot.muni.il :רכזת גנים: מיטל חנינא | מייל

טלפון: 08-8549106, 08-8549126 | פקס: 077-4448782

לשירותכם מועצה אזורית גדרות
מחלקת חינוך

רישום מהיר ויעיל
www.gderot.muni.il  הדרך לרישום מהיר ויעיל באמצעות האינטרנט

היכנסו לקטגוריה רישום לכיתה א' וגני הילדים.
הקישו על הקישור: פעלו על-פי הוראות הרישום שיופיעו על המסך

דפוס אורדן
08-8681006




