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מידעון לשנת
הלימודים התשע"ט

דבר ראש
העירייה
הורים יקרים,
מתחילת דרכי ,הצבתי למטרה להפוך את ראשון לציון לעיר מובילה בישראל בתחום החינוך.
לשמחתנו ,בשנים האחרונות אנו רואים פירות להשקעה הרבה והעיר התמקמה בצמרת המפה
החינוכית בקרב הערים הגדולות בישראל .ההשקעה שלנו מתחילה מההתחלה – מגן הילדים.
גני הילדים מהווים מפגש ראשון לילדים הרכים עם האתגרים והמשימות של מערכת החינוך
הפורמאלית והבלתי פורמאלית ,וכיום ,בעקבות החלטת הממשלה להעניק חינוך חובה חינם
מגיל שלוש ,המפגש הזה הוקדם והופך משמעותי עוד יותר.
אני שמח לבשר לכם כי אנו נכנסים לשנה השנייה בפרויקט לשינוי חצרות הגנים .במסגרת
הפרויקט ,רוב שטח החול בחצר יוחלף במשטחי דשא סינטטי וריצוף .ארגז החול יישאר
במקומו .אנו עושים מאמצים רבים שעד סוף שנת הלימודים הקרובה יבוצע השינוי בכל גני
הילדים שזקוקים לכך ,על פי סדר עדיפויות .כל זאת לצד המשך ההשקעה הרבה בהיבט
הפדגוגי ,במבנה הגן והציוד בו.
אני רואה בחינוך הגיל הרך נדבך חשוב מאוד לתהליך התפתחותם של הילדים ,ולכן ,כבר בשלב
הזה ,אנו שמים דגש על מתן מענה לכל צרכיהם של הילדים ,הן בהיבטים החברתיים ,הן
הרגשיים והן הלימודיים.
בשנים האחרונות התאמנו את המערכת כך שתתאים לצרכיהם של הילדים בני השלוש ,אשר
זקוקים למערכת תמיכה שונה קצת מהילדים הבוגרים יותר.
אני מקווה שאתם נהנים מגני הילדים שלכם ,ואנחנו כמובן פתוחים וקשובים לביקורות ובקשות
מצדכם.

תמיד לשירותכם,
דב צור
ראש העירייה

בעקבות הנחיית משרד החינוך
לא יתקיים השנה יום פתוח בגני הילדים העירוניים
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דבר ראש
מינהל החינוך

דבר מנהלת האגף
לחינוך קדם יסודי

הורים יקרים,
ברכות לקראת רישום ילדכם לגן בשנת הלימודים תשע"ט.

הורים שלום ,
ב  17/01/2018 -יפתח הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים תשע"ט .
אנו גאים ושמחים להביא בפניכם מידעון זה בו תמצאו את כל המידע הנדרש לרישום ילדכם
לגן הילדים וכן ,להציג את מערכת החינוך ,הקדם יסודי על תכניותיה הרבות והמגוונות ומרכזי
השרות השונים .

מינהל החינוך ,בשיתוף משרד החינוך ,מקדם פעילויות חינוכיות מגוונות בגיל הרך במטרה לתת
מענה לצרכים הרגשיים ,החברתיים והאינטלקטואלים של ילדיכם .זאת ,בסביבה פיזית בטוחה,
עשירה בגירויים ,מכבדת ,תומכת וחמה.
אנו רואים בכם ,ההורים ,שותפים מלאים בקידום התהליכים החינוכיים בגן למען התפתחותם
המיטבית של ילדיכם .כולנו שותפים לאמונה כי ההשקעה בגיל הרך היא הבסיס להתפתחות
אזרחים תורמים ומועילים לחברה.
צוות העובדים המסור של האגף לחינוך קדם יסודי משקיע מאמצים רבים כדי לאפשר לכם
רישום למערכת הגנים העירוניים בדרך נוחה ,זמינה וראויה בכל האמצעים.
מאחלת לכם ולילדכם שנת לימודים מהנה ,מועילה ופורייה.
ד"ר שוש נחום
ראש מינהל החינוך

משנה"ל תשע"ח נכנס לתוקפו חוק חינוך חובה מגיל , 3לפיו יש לבצע רישום לגן מוכר או מוכר
שאינו רשמי.
שימו לב – גם השנה הרישום לגן ולצהרון יהיה באמצעות האינטרנט בלבד!
האגף לחינוך קדם יסודי במנהל החינוך ,בעבודה משותפת עם פיקוח משרד החינוך ,מובילים את
גני הילדים ע"פ תפיסה חינוכית המכוונת למאה . 21
תפיסה זו מבוססת על האמונה ביכולותיו של הילד ,בהקניית מיומנויות חדשניות ,ביצירת
אתגרים חינוכיים ,בעידוד לסקרנות ,בהפיכתו ללומד עצמאי היודע לפתור בעיות תוך למידה
חווייתית משמעותית.
מערכת החינוך הקדם יסודית ואני העומדת בראשה ,רואים בכם ההורים שותפים חשובים
ומשמעותיים בהצלחת חינוכו של הילד לעתיד משתנה וחדשני.
מאחלת לכם ולילדכם המשך שנת לימודים מלאה בשמחה והנאה
שולמית זכאי
מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי
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תוכן העניינים

מידע כללי

הורים יקרים,
הכניסה לגן עירוני הינה צעד חשוב ומשמעותי המלווה בהתרגשות ובחששות.
לנו חשוב שתהליך הרישום יהיה בעבורכם קל ,נגיש וזמין.
אנו עומדים לשירותכם ונשמח לסייע לכם בכל פנייה ממועד הרישום ועד השיבוץ.
לתשומת לבכם!
על אף שילדכם מבקר השנה בגן העירוני ,עליכם לדאוג לרישומו מחדש בשנה הבאה.
לנוחותכם ,מפורטים במידעון שלבי תהליך הרישום והשיבוץ.
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בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מספר  32התשע"ג –  2013שהתקבל בכנסת ביום א'
באב תשע"ג.08.07.2013 ,
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תאריכי הרישום לגני הילדים
הרישום למוסדות החינוך העירוניים לשנת הלימודים התשע"ט ייערך בין התאריכים:
יום רביעי ,ה ,17.01.2018-א' בשבט התשע"ח
עד יום שלישי ,ה  ,06.02.2018כ"א בשבט התשע"ח
יובהר ,החל משנת הלימודים תשע"ח ניכנס לתוקפו חוק חינוך חובה חינם לגילאי ,3-4
המחייב את כל הילדים בגילאים אלה לבקר בגן ילדים של הרשות המקומית או בגן פרטי
בעל רישיון הפעלה.

גילאי 5
ילדים שנולדו בין התאריכים:
י"ט בטבת התשע"ג  1 -בינואר 2013
עד :כ"ח בטבת התשע"ד  31 -בדצמבר 2013
גילאי 4
ילדים שנולדו בין התאריכים:
כ"ט בטבת התשע"ד  1 -בינואר 2014
עד :ט' בטבת התשע"ה  31 -בדצמבר 2014
גילאי 3
ילדים שנולדו בין התאריכים:
י' בטבת התשע"ה  1 -בינואר 2015
עד :י"ט בטבת התשע"ו  31 -בדצמבר 2015
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מידע כללי

מידע כללי
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 לתחילת שנת הלימודים
או לכל המאוחר כחודש לאחר תחילת השנה.
למידע נוסף אפשר למצוא בפורטל החינוך "גמילה מחיתולים  -כיצד נשיג שיתוף פעולה?"
ילדים בעלי צרכים מיוחדים או בעלי צרכים רפואיים ייחודיים/אלרגיות:
ניתן להגיע לפני תחילת תקופת הרישום המוכרזת החל מתאריך  10.01.2018בתאום מראש
בטלפון 03-9547979 :או במיילganim@rishonlezion.muni.il :
רישום מוקדם מיועד לילדים או להורים הזקוקים להתאמות פיזיות :אם אתם או ילדכם
זקוקים להתאמה פיזית של המוסד החינוכי (בשל מוגבלות) ,הנכם זכאים לרשום את ילדכם
ברישום מוקדם לפני תקופת הרישום המוכרזת.
ילדים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים הזקוקים לסיוע לביצוע טיפולים פולשניים או פעולות
למניעת מצבים מסכני חיים ,המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים (כגון :סייעת
רפואית/סייעת אישית) ,על ההורים ליידע את מנהלת יחידת הרישום והשיבוץ ,הגב' נרקיס
מרדכי.
לצורך הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:
•"טופס בקשה למלווה לתלמיד למטרות טיפוליות או השגחה" של משרד החינוך עם חתימה
וחותמת של רופא מומחה בתחום המטפל בילד/ה (נוסח הטופס נמצא בפורטל החינוך).
•חוות דעת רפואית עדכנית נכונה לשנת  2018מרופא מקצועי מטפל ,המפרט את הטיפול
הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי.
את הבקשה בצירוף המסמכים הנדרשים יש להגיש עד תאריך  .31.05.2018ניתן להגיש במסירה
ידנית או באמצעות משלוח בדואר אלקטרוני לnarkis@rishonlezion.muni.il :
לאחר התאריך הנ"ל ,אתר משרד החינוך ייסגר ולא יתאפשר להגיש בקשות נוספות.
לתשומת לבכם! תוקף הזכאות לתלמיד שקיבל זכאות רפואית הינה לשנה אחת בלבד .יש להגיש
בקשה מחודשת מידי שנה בצירוף כל המסמכים הנדרשים והמעודכנים לשנת הלימודים הבאה.
ילדים הסובלים מבעיות התפתחויות או מבעיות בריאות אחרות (שאינן כרוכות
בסייעת רפואית/סייעת אישית) יש צורך לעדכן את יחידת הרישום והשיבוץ על
מנת שתיערך בהתאם.
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חריגי גיל רך
רישום הילדים יעשה עפ"י השנתונים שנקבעו ע"י משרד החינוך .ילדי שנתון  2016אינם זכאים
לרישום!
לא ניתן לבצע רישום גם אם מדובר בפער של יום אחד! רישום לא יעשה במהלך שנת הלימודים
לילדים שאינם זכאים לרישום.
יחד עם זאת ,משה"ח ממשיך את הליך וועדות חריגי הגיל לילדים שנולדו עד  15.01.16לרישום ילדי
שנתון  2016בתנאים הבאים:
1.1בקשות לבדיקה יוגשו עבור ילדים שנולדו בין התאריכים ( 15/01/2016 – 01/01/2016כולל) בלבד .לא
יאושרו תלמידים אשר נולדו בתאריכים מאוחרים יותר.
2.2בקשות יוגשו עד תאריך  ,30.05.2018בקשות שיוגשו מאוחר יותר לא ידונו.
3.3הורים יתחייבו בתשלום שכר לימוד כ ₪ 900-לחודש ,הסכום אינו כולל צהרון (עדכון תשלום
יימסר בעת השיבוץ).
4.4ההורים יתבקשו לצרף מסמכים והתחייבות לתשלום.
הקריטריון לאישור:
נסיבות מיוחדות  /הומניטריות במשפחה.
על בקשה לאישור חריגי גיל רך לעמוד בתנאים של משרד החינוך ,כולל הגשת מסמכים .ללא
האמור לעיל לא תידון הבקשה .מדי שנה מתקיים דיון ומתקבלת החלטה באם לאפשר שיבוץ חריגי
גיל בכפוף לאילוצים.
הודעה בדבר החלטת הוועדה תימסר לפונים בשבוע האחרון של חודש אוגוסט.
הישארות שנה שנייה בגן חובה
הורים המעוניינים להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן חובה ,יפנו למנהלת הגן ו/או לפסיכולוג הגן.
המלצה תועבר ע"י מנהלת הגן לשפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי) .הבקשה תידון בוועדת מעוכבים.
תשובה תשלח להורים לאחר הדיון בוועדה .בכל מקרה ,יש לרשום את הילד/ה לבית הספר .לגבי
הגן  -נשמור מקום!
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גני הילדים העירוניים

גני הילדים העירוניים
ימים ראשונים בגנים עירוניים
לילד העושה את צעדיו הראשונים במערכת החינוך הפורמלית ,הכניסה לגן הילדים הינה
צעד חשוב ומשמעותי בשרשרת ארוכה של מעברים ,אותם יחווה במהלך גדילתו ואשר
עשויים להשפיע על איכות השתלבותו במערכת החינוך בעתיד.
הכניסה לגן הילדים עבור ילדכם מלווה בהתרגשות ובחששות .ילדכם זקוק לתמיכתכם
ולתמיכת הצוות החינוכי.
מסר חיובי ומרגיע יסייע לילד ויקל על השתלבותו בגן ועל קבלת כללי המסגרת החדשה.
עודדו את הילד בשיחות מקדימות לקראת כניסתו לגן הילדים.
חשוב שתהליך ההסתגלות לגן יהיה הדרגתי ,ולכן עליכם ההורים להיערך לאפשרות
שהייה עם ילדכם בגן בימים הראשונים.

שנת הלימודים תשע"ט תפתח ביום ראשון ,כב' באלול התשע"ח 02.09.2018

צוות גן :מנהלת גן בפיקוח משרד החינוך וסייעת בפיקוח הרשות המקומית.
על פי תקן משרד החינוך בכל הגנים ילמדו עד  35ילדים עם צוות הכולל גננת וסייעת.
בגנים לגילאי  3-4בהם יש יותר מ 30-ילדים תשובץ סייעת נוספת.
כל הגנים בפיקוח משרד החינוך.
בשנת הלימודים תשע"ח פועלים בראשון לציון  366גנים
גני ילדים ממלכתיים227 :
גני ילדים חינוך ממלכתי דתי33 :
חטיבות צעירות19 :
חינוך מיוחד50 :
חינוך עצמאי מוכש"ר37 :
(ייתכנו שינויים במספר הגנים בהתאם למספר הנרשמים).
מנהלת האגף לחינוך קדם יסודי :שולמית זכאי
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ביום הראשון ללימודים
10:00-07:55
ביום השני ללימודים
11:00-07:55
החל מהיום השלישי הלימודים
יתקיימו כסדרם

מפקחות משרד החינוך:
אורנה פז – מפקחת כוללת בחינוך הממלכתי
תרצה שלום – חינוך ממלכתי
גבי קזז – חינוך ממלכתי
ענת ירו – חינוך ממלכתי דתי
מלכה בן זקן – חינוך מיוחד
מנהלת היחידה לרישום ושיבוץ :נרקיס מרדכי

להלן שעות הפעילות בגנים ,בימים הראשונים ,לילדים בשנתון גיל 3
ולילדים שזו שנתם הראשונה בגן העירוני.

בגני ילדים לגילאי שנתון 5
הלימודים יתקיימו כסדרם החל מהיום הראשון

יחידת רישום ושיבוץ
מוקד טלפוני 03-9547979 -
פקס03-9547515 .
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תכניות לימודים והעשרה
בחינוך הקדם יסודי
בשנת הלימודים התשע"ח
גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית – לימודית ,שמטרתו לקדם ולטפח את יכולותיו הקוגניטיביות,
הרגשיות ,החברתיות והמוטוריות של הילד בגיל הרך ,וכן להקנות ערכים ,ידע ומטען תרבותי,
ולעצב עמדות אינטלקטואליות .מסגרת החינוך הממלכתי דתי מקנה בנוסף את יסודות החינוך
לאמונה ,ללימוד תורה לקיום מצוות ומידות טובות.
מערכת החינוך הקדם יסודי מחויבת ופועלת לטיפוח יכולותיו העתידיות של הילד המותאמות
לצרכים של המאה .21
כחלק מתכנית הליבה של גני הילדים יש מחויבות ל 4-אשכולות ליבה.
אשכולות הליבה הם:
כישורי שפה
מתמטיקה ומדעים
מוסיקה ,אומנות חזותית ,תיאטרון ,מחול וקולנוע
כישורי חיים הכוללים :חינוך לבטיחות אישית ובטיחות בדרכים ,חינוך לבריאות וחינוך גופני
הלמידה בגן הילדים מתרחשת בדרך חווייתית ,בתחומי היצירה והאמנות ובאמצעות המשחק
לסוגיו :משחק סוציו-דרמטי ,משחקי בנייה )קונסטרוקציה( ,משחקי חשיבה ,משחקי חברה,
תנועה ועוד.
הילדים רוכשים מיומנויות למידה בהתאם ליכולותיהם לקראת היותם "לומד עצמאי".

תכניות לימודים והעשרה
בחינוך הקדם יסודי
בשנת הלימודים התשע"ח
ללמוד על
חיים בעולם
בר קיימא -
”לראות את
הנולד“

הזנה
משותפת
בגן

ילדים עם
אלרגיות
למזון
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בבסיס התוכנית יחסי גומלין אדם-סביבה ,פיתוח הרגישות והמודעות ליחסים
שבין אדם לחברו ויחסי הגומלין בין אדם לסביבתו הפיזית.
התכנית מטפחת ערכים כמו :כבוד לטבע ולסביבה ,הפחתת עומס על
הסביבה ,פליאה ,זהות מקום ,עזרה לזולת ,נתינה ,התנדבות וצדק חברתי.
במסגרת התוכנית ,הילדים נחשפים לאורח חיים בריא ,הבא לידי ביטוי
בתכנית הזנה משותפת בכל גני הילדים בעיר ובהקמת גינות מקיימות .הילדים
לומדים להכיר ולטעום מגוון מזונות ההכרחיים לצמיחה ולגדילה בריאה .כמו
כן לומדים להכיר את פירמידת המזון וחשיבותה .התכנית מופעלת בכל גני
הילדים בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי ,זו השנה הארבע-עשרה.

בכל גני הילדים בעיר פועלת תכנית הזנה משותפת ,כחינוך לאורח חיים בריא.
חינוך לבריאות מתחיל כבר מגן הילדים ,בגני הילדים בראשון לציון מקפידים
על תזונה נבונה ובריאה .לארוחה המשותפת יתרונות רבים ,זהו מוקד למידה
נוסף במסגרתו מפתח הילד כישורי חיים ,כישורי שיח ,נימוסי שולחן,
אסתטיקה באוכל ,ערכי שיתוף ,עצמאות ויכולת בחירה תוך חשיפה לטעמים
חדשים.
עיריית ראשון לציון הינה היחידה בארץ המעסיקה תזונאית כיועצת לגני
הילדים .התזונאית מייעצת לצוותי הגנים על הרכבת תפריטים מגוונים
ומזינים.
דפוסי אכילה נכונה בגיל הילדות מקדמים בריאות מיטבית ,גדילה תקינה
והתפתחות שכלית רציפה ומסייעים במניעת בעיות בריאות עודף משקל
והפרעות אכילה.
התכנית מופעלת בכל הגנים העירוניים ובמימון ההורים.
אם יש לילדכם אלרגיה למזונות כלשהם ,נבקשכם ליידע אותנו כבר בשלב
ההרשמה וזאת על מנת להיערך בצורה מיטבית לקליטת הילדים .לילדים עם
אלרגיות מסכנות חיים ישנה אפשרות להגיש בקשה לסייעת רפואית )ראה
הנחיות בפרק מידע כללי(.
אנו בעירייה מבקשים לעזור לכם ולהנחות אתכם בהגשת המסמכים הנדרשים
בזמן .ילדים עם אלרגיות שאינן מסכנות חיים ולא הוגשו לגביהם מסמכים בעת
הרישום על ההורים חלה חובה לדווח למנהלת הגן במפגש ההיכרות ולהעביר
לה אישור רפואי מתאים.
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תכניות לימודים והעשרה
בחינוך הקדם יסודי
בשנת הלימודים התשע"ח
תשתית
לקראת
קריאה
וכתיבה

אחת מתוכניות הליבה המופעלת בכל גני הילדים.
חשיפת הילדים לרכיבי השפה הדבורה והכתובה ,ידע על אותיות ,קשרי אות
צליל ,מכוונות לספר ,ארגון סביבה אוריינית ועוד .בנוסף ,מפעילה עיריית
ראשון לציון תוכנית של תגבור שפתי ,תכנית העשרה בתחום כישורי השפה
הדבורה והמילולית .התכנית היא יחידנית ומטרתה לצמצם פערים אצל ילדים
עם קשיים שפתיים.
התכנית מיועדת לילדי גן לגילאי  5העתידים לעלות לכיתה א' ומטרתה
העיקרית להעשיר את עולמם השפתי של ילדים שזוהו על ידי מנהלת הגן
כבעלי צורך בתגבור שפתי .השיפור בשפה מעצים את עולמם הרגשי של
הילדים ומשפר את הדימוי העצמי שלהם .בנוסף ,מביא שיפור בתקשורת
ויצירת קשרים חברתיים ,ומשפר את רמת המוכנות לכיתה א'.
תוכנית התגבור השפתי פועלת ב 73 -כיתות גן ,כ 500 -ילדים.

תכניות לימודים והעשרה
בחינוך הקדם יסודי
בשנת הלימודים התשע"ח
התנדבות

יום של
תכלת

תכנית ליבה העוסקת בטיפוח גישה נכונה לתחום המתמטיקה ,חשיפה
לאוריינות מתמטית ,הכרת מושגים מתמטיים ושימוש נכון בהם בגישה
אינטגרטיבית משמעותית.
חשיבה
מתמטית

תל"ן -
מוסיקה

תל"ן  -חינוך
גופני

תל"ן -
סל תרבות

כל הגנים בעיר נהנים מפעילות מוסיקלית ,הניתנת על ידי מורות למוסיקה
פעמיים בשבוע .בשיעורים אלו נחשפים הילדים למושגי יסוד במוסיקה ,שירה,
נגינה ותנועה באמצעות האזנה פעילה ,ביצוע ואלתור.
התכנית הינה במימון הורים כחלק מתל"ן  -תוכנית לימודים נוספת.

תכנית לחינוך הגופני בגיל הרך .התכנית עוסקת בפיתוח מודעות לגוף
ולתפקודו בסביבה עתירת גירויים הכרתיים ורגשיים ,בפיתוח מיומנויות
התנועה ,תוך שילוב מושגי יסוד מתחומי המתמטיקה ,המדעים והשפה.
התכנית הינה במימון הורים כחלק מתל"ן  -תכנית לימודים נוספת.

תכנית לקידום
כישורי למידה
והתנהגות
בגישה הנוירו-
התפתחותית-
תפקודית

צליל
ראשון

ערכי נתינה והתנדבות – יעדים שנבחרו על ידי ראש העירייה ,מר דב צור ,לכל
מערכות החינוך בעיר.
העשייה החינוכית בגן הילדים מזמנת ומאפשרת מעורבות חברתית ,ומטפחת
יחסים של תרומה לקהילה ועזרה הדדית .בית ההורים והמשפחה שותפים
בתהליך הלמידה בגן ובתכנית ההתנדבות.
תהליך שנתי לדוגמא :מתן צדקה לעמותות שונות ,שיתוף מועדון קשישים
בעשייה החינוכית בגן ,טיפוח גינה ציבורית ,איסוף מצרכים לנזקקים ועוד.
תכנית לטיפוח כישורי חיים ואורח חיים בריא )תכנית מניעה לשימוש בסמים
ואלכוהול( .התכנית מעלה למודעות תהליכי קבלת החלטות ,לחץ חברתי,
אחריות ,העלאת הדימוי והביטחון העצמי .התכנית בנויה על עשרה סיפורים,
מלווה בקלטת שירים להמחזה ובפעילויות חווייתיות .בכל התכנית אין אזכור
למילה סמים .ההורים שותפים חשובים בתהליך הלמידה.
התכנית פועלת ב 120-כיתות גן בעיר.
מטרת העל של התכנית היא לאפשר לכל ילד לפגוש באמצעות מערכת
החינוך ,מגוון של התנסויות ,שיאפשרו קידום מרבי של תפקודיו בתחום
הסנסו-מוטרי לפיתוח האינטליגנציה וכישורי הלמידה .תכנית זו מקדמת
ילדים בתחום הרגשי-חברתי ע"י וויסות חושי.
התכנית פועלת ב 120-כיתות גן בעיר.

סדרת קונצרטים בגן – מפגשים עם נגני התזמורת הסימפונית הישראלית
ראשון לציון ,כחלק מסל תרבות.
במפגשים הרכבים מוסיקליים מגוונים :רביעיית כלי קשת ,שלישיית כלי
נשיפה ,זמרת אופרה .ייחודה של התכנית ,בתהליך הכנת הילדים בשיעורי
המוסיקה לקראת כל קונצרט ,ובחשיפת התלמידים באופן מעמיק וחוויתי
למוסיקה קלאסית.
התכנית מפתחת את יכולות הקשב והריכוז של הילדים .היכרות עם מוסיקה
מורכבת ומגוונת זו ,תתרום להתפתחותם כאנשים סבלנים וסובלניים,
אורייניים ותרבותיים.
התכנית פועלת ב 53-כיתות גן בעיר.

כל ילדי הגנים בעיר נהנים מסל תרבות עשיר ומגוון .בסל מופעים מתחומי
האומנות הפלסטית ,התיאטרון ,המחול ,המוסיקה והספרות ,הסל כולל מופע
גדול בהיכל התרבות לגנים לגילאי  .4-5סל תרבות מבוסס על תשלום הורים
חד-פעמי ,משרד החינוך והרשות המקומית.
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תכניות לימודים והעשרה
בחינוך הקדם יסודי
בשנת הלימודים התשע"ח
לימוד
שחמט
לילדי גן
לגילאי 5

גן
ירוק

מבראשית -
תכנית בגני
הילדים
בחינוך
הממלכתי
דתי

גוגלה  -כלים
ממוחשבים
לילדי הגן

השחמט הינו כלי אוניברסאלי לפיתוח האישיות של האדם.
בין מטרות התכנית ,פיתוח יכולת תכנון ,פיתוח יכולת קבלת החלטות וכן
פיתוח יכולות גבוהות לפתרון בעיות .התכנית מטפחת כישורי ריכוז ברמה
גבוהה ומאפשרת דיאלוג חברתי ראוי בין המשתתפים ,מתוך כבוד הדדי.
התכנית מלווה על ידי מורים מטעם מועדון השחמט העירוני והאקדמיה
לשחמט.
התכנית פועלת ב 65-גנים לגילאי  5בעיר.

ההסמכה ל"גן ירוק" מטעם המשרד לאיכות הסביבה והאגף לחינוך קדם יסודי
במשרד החינוך ניתנת לגן על התנהלותו הירוקה לאורך השנה ומושתתת על
תכנית מובנת להנחלת ערכי סביבה לילדים ,פיתוח המודעות לסביבה והפיכת
ילדי הגן לאזרחי המחר כנאמני סביבה.
בגן ירוק מיישמים ערכים אקולוגיים כגון :פליאה מהטבע וכבוד לטבע
ולסביבה ,ממחזרים כלי משקה ,סוללות משומשות ונייר .הילדים בגן חוסכים
במים ,מונעים רעש ונמנעים משימוש בכלים חד פעמיים.
בעיר  73גנים ירוקים מתוכם  3גנים שהוסמכו כגן ירוק מתמיד.
בנוסף 15 ,גנים בתהליך למידה והכנה לקראת קבלת הסמכה לגן ירוק.
החל מפרשת "בראשית" ,הורים וילדים נפגשים בכל יום שישי בשבוע בגן
הילדים ללימוד דף פרשת השבוע ,בליווי סיפורים ,משחקים וחידונים.

כלי "גוגלה" הם כלים ממוחשבים המיועדים להכין את הילדים לעולם
המתוקשר שלתוכו הם גדלים .אנו מזמנים להם כלים שיאפשרו לחקות את
פעילות המבוגרים במחשב תוך כדי רכישת מיומנויות ,שפות )שפה דבורה,
כתובה ושפת הסמלים( ,נורמות ונטיות כגון :שליפת מידע באופן עצמאי מתוך
המחשב והתנהגות יעילה ,בטוחה ואתית במחשב.
הכלים שפותחו לצורך זה הם כלים עכשוויים ,המתאימים להתפתחות הילדים,
ליכולות שלהם ולתחומי התעניינותם .הכלים של "גוגלה" משולבים בסדר היום
של הגן ,בבית והם נועדו לתת לילד ארגז כלים עדכני לימינו.
עיריית ראשון לציון היא העיר הגדולה הראשונה שרכשה עבור כל גנים לגילאי
 3|4|5את מודל השירות הכולל אפשרות עבודה מהבית ופעולה מערכתית
להטמעה מקצועית בתוך הגן.
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הנחיות

רישום לגני הילדים העירוניים

הנחיות

רישום לגני הילדים העירוניים

רישום באינטרנט לגני ילדים מוכרים שאינם רשמיים
ראה הנחיות בעמודים 44-45

הרישום לגני הילדים ייעשה באמצעות אתר האינטרנט העירוני בין התאריכים:
•הרישום באינטרנט מיועד לתושבי העיר ראשון לציון ולתושבים המשנים כתובת בתוך העיר
וכתובתם בת.ז .מעודכנת ורשומים במרשם האוכלוסין לחוק עדכון כתובות תשכ"ה 1965 -
נכון ליום  15.11.2017בלבד .תושבים חדשים שעברו לעיר לאחר התאריך הנקוב יבצעו רישום
במרכז הרישום בבניין העירייה בהתאם להנחיות המפורטות בהמשך המידעון .מי שאינו רשום
ברשות לא יופיע באתר הרישום באינטרנט.
•אתר האינטרנט יהיה פתוח לשירותכם במהלך כל תקופת הרישום המוכרזת.
•«הורה עצמאי» או «משפחה שבראשה הורה עצמאי» לרבות הורים גרושים/פרודים ,חובה
לעדכן בעת הרישום באינטרנט את כתובת ופרטי ההורה השני שאינו הרושם ,ולמלא תצהיר
להורים עצמאיים.
•דיוור כפול  -אם ההורים אינם מתגוררים יחדיו ,תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע
הרישום ושיבוץ הילד בגן לשתי הכתובות הרשומות במרשם האוכלוסין.
•אין משמעות בשיבוץ לתאריך בו יבוצע הרישום בתנאי שיערך בתקופת הרישום המוכרזת.
לצורך התחלת תהליך הרישום עליכם להיכנס לאתר האינטרנט העירוני ולהקליד את פרטי הזיהוי
הנדרשים:
•מספר תעודת זהות הורה
•מספר תעודת זהות ילד/ה
•כתובת ההורים
•בעת הרישום יש לבחור גנים מסוג מגמה אחת (חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי דתי).
•שמות הגנים המועדפים בעדיפות ראשונה ובעדיפות שניה מתוך רשימת הגנים הקרובים
לכתובת מגוריכם (רשימת הגנים מצויה בהמשך המידעון ובאתר האינטרנט של העירייה).
•פרטי כרטיס אשראי
תושבים המשנים כתובת בתוך העיר ,בנוסף לרשום מעלה ,עליהם לצרף את המסמכים הבאים:
1.1תעודות זהות של שני ההורים ובה כתובת מעודכנת וזהה ,התואמת את מקום המגורים
בפועל ,בצירוף הספחים שבהם מופיעים פרטי הילד.
2.2העתק חשבון ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.
3.3חוזה שכירות או קנייה – חוזה עדכני חתום בו מופיע מועד הכניסה לנכס.
4.4בית בבניה – היתר בניה ותאריך משוער לסיום הבניה.
5.5תושבים ללא חשבון ארנונה וללא חוזה על שמם ,יצרפו הצהרת מגורים עדכנית לשנת
הלימודים תשע"ט עם פרטי ההורים והילד הנרשם ,ובו יש לציין כתובת בפועל/עתידית.
יש לצרף מסמך המעיד על זיקה לנכס ,לרבות חוזה דירה שבו מתגורר התלמיד ו/או חשבון
ארנונה לכתובת המצוינת בתצהיר (נוסח הצהרת מגורים מצורף בסוף המידעון).
ללא השלמת כל המסמכים הרישום אינו תקף.
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לתשומת לבכם!
•בתום תהליך הרישום ,יש לוודא כי המערכת קלטה את נתוני הרישום וקיבלתם מספר פנייה,
הודעת מסרון ומכתב לכתובת המייל שלכם .רק עם קבלת מספר אישור מהמערכת הושלם תהליך
הרישום .אם קיבלתם מספר פנייה עם רשומה  - 0/000עליכם לבצע רישום חוזר.
לא יירשמו באמצעות האינטרנט
•	 בעלי דרכונים
•	 תושבים חדשים /עולים חדשים:
התושבים הנ"ל יבצעו רישום במרכז הרישום בבניין העירייה בהתאם להנחיות המפורטות בהמשך
המידעון.
לתושבים שאין גישה לאינטרנט
השנה הכנסנו שירות חדש המאפשר להזמין תור ולקבל שירות בשעה היעודה בלי להמתין בתור !

בתקופת הרישום המוכרזת ניתן להגיע למרכז התמיכה לרישום באינטרנט ,בבניין העירייה ,בו יעמדו
לשרותכם דיילות תמיכה .כתובת המרכז:
בניין העירייה

ימי קבלת קהל

כתובת
הכרמל  ,20קומה 1

ימים א' ,ג' ,ד' ,ה'

יום ב'

בין השעות
14:30-08:30
13:00-08:30
18:00-16:00

תושב יקר ,נא הקפד לרשום את ילדך לגן במועד.
לידיעתכם:
האם כל הקודם זוכה?!
אין משמעות בשיבוץ לתאריך בו יבוצע הרישום ,בתנאי שייערך במהלך תקופת הרישום המוכרזת.
אנו נעשה כמיטב יכולתנו להיענות לבקשותיכם ,עם זאת עלינו להבהיר:
•	 הרישום הינו על פי כתובת המגורים של התלמיד ועל פי הקריטריונים המופיעים בפרק "שיבוץ
לגן עירוני".
•	 הרשות אינה מתחייבת להיענות לבקשותיכם.
•	 שינוי לכתובת פיקטיבית כדי להשתייך לגן מסויים ,הינו עברה על החוק.
•	 בכל מקרה של ספק בנושא מקום המגורים הפיזי ובפועל ,תהא הרשות רשאית לאמת את
הנתונים באמצעים העומדים לרשותה.
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הנחיות

רישום לגני הילדים העירוניים

למאחרי רישום
•	 רישום מאוחר לאחר תקופת הרישום המוכרזת ,יהיה על בסיס מקום פנוי ולכן מועד קבלת השיבוץ
יידחה לסוף חודש יולי.
•	 לידיעתכם ,תושבים המשנים כתובת או תושבים חדשים בעיר ,הנרשמים לאחר תקופת הרישום
המוכרזת ,אין הרשות מתחייבת לשבץ בגן המבוקש!
רישום במרכז הרישום  -הרישום בבניין העירייה ברח' הכרמל  20קומה  1אגף ד' ,מיועד ל:
•רישום לילד או הורה עם מוגבלות :רישום מוקדם מיועד לילדים או הורים הזקוקים
להתאמות פיזיות .ראה פירוט בעמוד .8
•תושבים חדשים/עולים חדשים
•בעלי דרכונים
 .1המסמכים הדרושים לרישום:
א .תעודות זהות מקוריות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה ,התואמת את מקום
המגורים בפועל .תעודות הזהות יכללו את הספחים בהם מופיעים פרטי הילד (לא תתקבל
כל תעודה מזהה אחרת).
ב .בעלי דרכונים  -דרכון הורים ודרכון הילד.
ג .תעודת לידה ,במידה ופרטי הילד אינם מופיעים בתעודת הזהות ו/או דרכון.
ד .העתק חשבון ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.
ה .אמצעי תשלום :כרטיס אשראי או טופס הוראת קבע חתומה בחתימה וחותמת הבנק
(טופס הוראת קבע מצורף בסוף המידעון).
 .2רישום תלמידים חדשים הבאים להתגורר בעיר:
במועד מעבר הדירה עליכם לבצע שינוי כתובת במשרד רישום האוכלוסין על מנת למנוע רישום
שגוי .בנוסף למסמכים המפורטים בסעיף  1לעיל יצורפו:
א .חוזה שכירות/קנייה – חוזה עדכני חתום שבו מופיע מועד הכניסה לנכס.
ב .בית בבניה – היתר בניה ותאריך משוער לסיום הבניה חתום ע"י עו"ד.
ג .תושבים ללא חשבון ארנונה וללא חוזה על שמם ,יצרפו הצהרת מגורים עדכנית לשנת
הלימודים תשע»ט עם פרטי ההורה והילד הנרשם ,ובו יש לציין כתובת בפועל/עתידית .יש
לצרף מסמך המעיד על זיקה לנכס ,לרבות חוזה דירה שבו מתגורר התלמיד ו/או חשבון
ארנונה לכתובת המצוינת בתצהיר (נוסח הצהרת מגורים מצורף בסוף המידעון).
ד .בנוסף ,יש לצרף אישור על ביטול רישום מהרשות הקודמת.
 .3רישום ל»הורה עצמאי» או «משפחה שבראשה הורה עצמאי» ,לרבות הורים גרושים/
פרודים  -בנוסף למסמכים המפורטים לעיל יצורפו:
א .טופס הצהרה להורים עצמאיים ,מעודכן ותקף למועד הרישום ,המעיד על זכות הרושם בענייני
חינוך.
ב .במידה וקיימת מחלוקת בין ההורים בעניין הרישום ,על ההורים לפנות לערכאות
		 משפטיות ולהציג בפני היחידה לרישום את ההחלטות שהתקבלו.
ג .חובה לעדכן כתובת ופרטי ההורה השני שאינו הרושם.
בהתאם לחוזר מנכ”ל משרד החינוך ,ל”הורה עצמאי“ או “משפחה בראשה הורה עצמאי” לרבות
הורים גרושים/פרודים ,אם ההורים אינם מתגוררים יחדיו ,תשלח הרשות אישור בדואר על ביצוע
הרישום באינטרנט ושיבוץ הילד לשתי הכתובות הרשומות במרשם האוכלוסין ,למעט במקרה של
החלטת בית המשפט או בית הדין או הסכם גירושין חתום ,המורים אחרת.

הנחיות כלליות

שכר לימוד
בעקבות תיקון חוק חינוך חינם והחלתו מגיל שלוש ,על פי החלטת ממשלה שאישרה את המלצות ועדת
טרכטנברג ,לא יגבה שכר לימוד לילדים הלומדים בגנים לגילאי  ,3|4|5החל משנת הלימודים תשע»ג.
הוראות החוק אינן כוללות הוצאות בעבור הזנה ,לימודי מוסיקה וספורט שיגבו כבעבר.
ההורים פטורים מתשלום שכר לימוד עבור שעות הבוקר (.)14:00-07:30
תשלומי חינוך
1.1תשלום חובה -אגרות ביטוח תאונות אישיות
נכון לשנת הלימודים תשע»ח התשלום עבור ביטוח תאונות אישיות עומד על סך של  ₪ 49לילד
לשנת הלימודים .סכום זה יכול להשתנות ,בכפוף לסכומים המעודכנים המתפרסמים מעת לעת.
2.2תשלום רשות  -סל תרבות
נכון לשנת הלימודים תשע»ח ,התשלום עבור סל תרבות עומד על סך של  79ש»ח לילד לשנת
הלימודים .סכום זה יכול להשתנות ,בכפוף לסכומים המעודכנים המתפרסמים על ידי משרד
החינוך מעת לעת .תשלום הרשות עבור סל תרבות נועד לצורך מימון פעילויות העשרה משלימות
לחינוך הפורמלי .סל התרבות כולל מופעים מתחומי האומנות הפלסטית ,התיאטרון ,המחול,
המוסיקה והספרות .מדובר בתשלום שאינו בגדר חובה ,ועל כן הורים שאינם מעוניינים כי ילדם
ישתתף בפעילויות הממומנות באמצעות סל התרבות ,רשאים לבחור שלא להשתתף במימונו.
3.3תשלומים נוספים  -תל»ן (תכניות לימודים נוספות)  -מוסיקה וחינוך גופני
נכון לשנת הלימודים תשע»ח ,על פי חוזר מנכ»ל משרד החינוך  3.11-1תשלומי הורים המעודכן לשנת
הלימודים תשע»ט ניתן לגבות סעיף תל»ן בקדם יסודי ,עבור תכניות המופעלות בגני הילדים בהיקף
של  3שעות שבועיות ,סך של  199ש»ח לשעה שבועית ומקסימום של  597ש»ח לשנה .האמור לעיל
יכול להשתנות ,בהתאם לסכומים ולהנחיות המעודכנים המתפרסמים על ידי משרד החינוך מעת
לעת.
בשנת הלימודים תשע»ט עיריית ראשון לציון מעוניינת להפעיל שתי תכניות לימודים נוספות בגני
הילדים ,בכפוף להיענות ההורים וזמינות כוח האדם להפעלת תכניות אלו :תל»ן חינוך גופני ותל»ן
מוסיקה.
א .תל»ן חינוך גופני  -בעלות של  262ש»ח לילד לשנת הלימודים .התשלום מוסדר על ידי ההורים
מול המפעיל.
ב .תל»ן מוסיקה  -בעלות של  335ש»ח לילד לשנת הלימודים .במסגרת התכנית ,כל גני הילדים
בעיר נהנים מפעילות מוסיקלית ,המועברת על ידי מורות למוסיקה פעמיים בשבוע .בשיעורים
אלו נחשפים הילדים למושגי יסוד במוסיקה ,שירה ,נגינה ותנועה באמצעות האזנה פעילה,
ביצוע ואלתור.
הפעלת התל»ן נתונה להחלטת ההורים ,וכי בגנים בהם יבחרו ההורים שלא לשלם עבור שיעורים
אלו ,לא תופעל התכנית.
אופן הגבייה
הגבייה עבור תשלומי החובה ,סל התרבות ותל»ן – מוסיקה תתבצע בחמישה תשלומים*:
בתאריך  10.08.2018יגבה תשלום ראשון על סך *₪ 63
בתאריך  11.09.2018יגבה תשלום שני על סך *₪ 100
בתאריך  10.10.2018יגבה תשלום שלישי על סך *₪ 100
בתאריך  10.11.2018יגבה תשלום רביעי על סך *₪ 100
בתאריך  11.12.2018יגבה תשלום חמישי על סך *₪ 100

 .4רישום על ידי מיופה כח  -בנוסף למסמכים המפורטים לעיל יצורפו:
תעודת זהות של מיופה הכח ומכתב הרשאה חתום על ידי ההורים (טופס הרשאה מצורף בסוף
המידעון).

לידיעתכם ,תושבים המשנים כתובת או תושבים חדשים בעיר הנרשמים
לאחר תקופת הרישום המוכרזת ,אין הרשות מתחייבת לשבץ בגן
המבוקש!
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הנחיות כלליות

הנחיות כלליות

* מובהר כי הסכומים האמורים לעיל מבוססים על נתוני שנת הלימודים תשע»ח גובה הסכום לתשלום
בעבור כל אחד מהשירותים יקבע סופית רק לאחר פרסום התעריפים לשנת הלימודים תשע»ט על
ידי משרד החינוך ו/או גורם מוסמך אחר.
הורים אשר יבחרו שלא להשתתף בתשלום עבור סל תרבות ו/או תל»ן מוסיקה ,יחויבו אך ורק
עבור תשלומי החובה והשירותים בהם הסכימו להשתתף.
הפעלת תל"ן נתונה להחלטת ההורים .בגני הילדים בהם יבחרו ההורים שלא לשלם עבור שיעורים
אלו ,לא תופעל התכנית.
* תעריפי תשלומי החינוך אינם סופיים ויעודכנו לקראת פתיחת שנת הלימודים.
במקרה של ביטול הסכמה לתשלום עבור סל תרבות ו/או תל»ן מוסיקה (להלן« :השירותים»),
תחול מדיניות הביטול שלהלן:
לחותמים על הסכמה למימון השירותים עד ליום 18.05.2018
הורים אשר הודיעו בכתב* על ביטול הסכמתם לקבלת השירותים בתוך  14ימים מיום מתן ההסכמה
– לא יחויבו בתשלום.
הורים אשר הודיעו בכתב* על ביטול הסכמתם לקבלת השירותים לאחר שעברו יותר מ 14 -ימים מיום
מתן ההסכמה ,ולא יאוחר מיום  – 01.06.2018יחויבו ב.₪ 50-
הורים אשר הודיעו בכתב* על ביטול הסכמתם לקבלת השירותים לאחר יום  – 01.06.2018יחויבו
בתשלום מלא.
לחותמים על הסכמה למימון השירות לאחר יום 18.05.2018
הורים אשר הודיעו בכתב* על ביטול הסכמתם לקבלת השירותים בתוך  14ימים מיום מתן ההסכמה –
יחויבו בתשלום בשיעור של  5%מסך החיוב.
הורים אשר הודיעו בכתב* על ביטול הסכמתם לקבלת השירותים לאחר שעברו יותר מ 14-ימים מיום מתן
ההסכמה – יחויבו בתשלום מלא.
* על מוסר ההודעה לשלוחה לפקס מספר  03-9546915ולוודא הגעת ההודעה בטלפונים מספר
 .03-9547257 ,03-9547394הודעה שלא תימסר בדרך זו ו/או לא הגיעה לידי העירייה ,לא תחשב כהודעה.
מודגש כי מועד מסירת ההודעה הוא המועד בו התקבלה ההודעה בעירייה.

ביטול רישום או שיבוץ לגן הילדים
הורים המעוניינים לבטל את הרישום או השיבוץ לגן הילדים בשל מעבר לעיר אחרת או עוזבים את
הארץ לחו"ל בלבד חייבים להודיע על כך בכתב עד לתאריך  ,02.07.2018בצרוף תעודות זהות של
שני ההורים ופרטי הילד בחתימתם ,ביחידה לרישום גני ילדים או באמצעות פקס  03-9547515ולוודא
קבלת הפקס (יש לשמור את אישור הפקס על הודעת הביטול) ,או באמצעות אימייל – @narkis
rishonlezion.muni.il
•הורה המבקש לבטל את רשום ילדו לאחר שביצע רשום לאחד מהמוסדות החינוך הרשמיים (גנים
עירוניים) או מגן מוכר שאינו רשמי – חרדי או מגן מוכר שאינו רשמי – שאינו חרדי ,יגיש בקשת
העברה בהתאם להוראות הגשת ערר בעמוד .25
טופס נוסח ביטול הרישום מופיע בסוף המידעון ובאתר האינטרנט העירוני.
לידיעתכם! גם אם ביצעתם רישום מאוחר ,אחריותכם לבטל את הרישום עד לתאריך .02.07.2018
אם ביצעתם רישום לגן ילדים לאחר התאריך הנ»ל ,עליכם לבטל את הרישום עד לתאריך
.15.08.2018
* הורים המעוניינים לחדש רישום לאחר הודעת הביטול ,אין הרשות מתחייבת לשבץ בגן אליו
שובץ ילדם מלכתחילה.

הפסקת לימודים
.אבמידה והורה יחליט להפסיק את לימודי בנו/בתו בגן הילדים לאחר שהחל לבקר בו ,עליו להודיע
בכתב על כך לעירייה ועד ולא יאוחר מן היום ה 20 -לפני החודש בו יפסקו הלימודים.
.בלעירייה הזכות לסגור ו/או להפסיק הפעילות בגן הילדים ,במקרה של שעת חירום ,שביתה ו/או כל
סיבה אחרת המהווה כוח עליון וזאת בשיקול דעתה הבלעדי .במקרים אלו לא תהיה זכאות להחזר
כלשהו בגין הימים שבהם לא פעל גן הילדים.
.גלמען הסר ספק שלעניין ביצוע הודעה מצד ההורה בכל הנוגע לאמור בכתב זה תחשב מסירת
ההודעה כדין אם תימסר בכתב באגף לחינוך קדם יסודי של העירייה ברחוב הכרמל  20ראשון לציון.
במידה ולא תהיה השתתפות של כל ההורים בתשלום עבור תל»ן מוסיקה ,שומרת העירייה לעצמה
את הזכות להימנע ממתן השירות בגן הילדים ,ולהותיר את ארגון התל»ן להורי ילדי הגן.
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שיבוץ לגן העירוני

הנחיות לבקשת ערר

הודעה על שיבוץ לגן הילדים תפורסם באתר האינטרנט העירוני ותשלח לביתכם ,לפי הכתובת
שנמסרה בעת ההרשמה.
יחידת הרישום והשיבוץ עושה כל מאמץ לשבץ את ילדכם בהתאם לעדיפות שבחרתם ,עם זאת,
חשוב לציין כי אין התחייבות מצד העירייה לשבץ את הילד לגן המבוקש ,וזאת בשל שיקולים
מקצועיים ומערכתיים.
על אף שהעירייה עושה כל מאמץ לבקשות הורי הילדים ,לעיתים ,ובשל שיקולים הנובעים מכמות
הנרשמים אל מול צרכי המערכת ,אין באפשרותה לעשות כן.
אין התחייבות מצד העירייה לשבץ את הילד לגן המבוקש.

הגשת ערר
•	 ערר יוגש באמצעות אתר האינטרנט העירוני .בערר אפשר לציין עד שני גנים נבחרים.
•	 מועד הגשת הערר :האתר יפתח להגשת בקשת ערר שבעה ימים לאחר קבלת הודעת השיבוץ.
המועד המדויק יצוין באיגרת השיבוץ שתשלח לביתכם.
•	 המועד האחרון להגשת הערר יפורסם באיגרת השיבוץ ובאתר האינטרנט העירוני.
•	 ערר שיוגש לאחר המועד הרשום לא יתקבל ולא ידון.
•	 ערר שלא הוגש באמצעות האתר או ביחידת הרישום והשיבוץ לא ידון בוועדת הערר.
•	 ערר לביטול גן לאחר שבוצע רישום  לגן מוכר או גן מוכר שאינו רשמי – חרדי או מוכר שאינו
רשמי  -שאינו חרדי.

לתשומת לבכם:
•הרכב גני הילדים בדרך כלל הוא דו גילי.
•כיתת ילדי שנתון  5עם ילדי שנתון  4או לחילופין כיתת ילדי שנתון  4עם ילדי שנתון .3
ילדים בשנתון  – 5ישובצו בגנים לגילאי  5-4בלבד.
ילדים בשנתון  – 3ישובצו בגן לגילאי  3-4בלבד.
ילדים בשנתון  – 4יכולים להשתבץ בגנים לגילאי  4-5או  3-4השיבוץ יתבצע בכפוף למקומות פנויים
בגנים לגילאי  4-5ובכפוף לתאריך הלידה של הילד/ה (תאריך הלידה בסדר יורד מהמבוגר לצעיר
ביותר).
•הערה! על פי נתוני הרישום תיתכן כיתה עם הרכב חד גילי.
•השיבוץ לגן הילדים יקבע על פי כתובת המגורים המופיעה בעת השיבוץ במרשם האוכלוסין.
קריטריונים לשיבוץ
השיבוץ ייקבע בהתאם לקריטריונים על פי סדר הופעתם מטה:
•זרם חינוכי שבחרו ההורים.
•ביצוע רישום בתקופת הרישום המוכרזת .ילד שיירשם לאחר תקופה זו ,לא יובטח מקומו בגן
הסמוך לכתובת מגוריו.
•גן המשך – למבקשים להמשיך באותו גן או באותו מתחם (גן עירייה) .בגנים לגילאי  ,4-5בכפוף
לשיקולים מערכתיים ולהרכב הגילאים של המשובצים בגן.
•תאריך לידה בכפוף לכתובת מגורים – קרי גיל הילד בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד
מהמבוגר לצעיר ביותר.
•איזון הגן – איזון מגדרי (בנים – בנות).
•איזון בין השנתונים בגן דו גילי.
•קרבת מגורים לגן או בהתאם לכתובת מגוריו – הרשות תתחשב עד כמה שניתן.

לתשומת לבכם!
•	 לא יתקבלו עררים לגן לאחר התאריך שנקוב באיגרת השיבוץ .ערר שיוגש לאחר המועד שיפורסם
לא יתקבל ולא ידון.
•	 תושבים שאין להם גישה לאינטרנט והורים המעוניינים לצרף אסמכתאות לבקשת הערר ,לרבות
חוות דעת רפואית/פסיכולוגית ,חוזים המעידים על מעבר דירה וכיו»ב ,עליהם לפנות לבניין
העירייה – רחוב הכרמל  ,20קומה  – 1האגף לחינוך קדם יסודי ,יחידת רישום ושיבוץ.
העירייה תפרסם את ההחלטה תוך ארבעה שבועות מהמועד האחרון להגשת הערר.
•	 עם סיום הטיפול בבקשת הערר ,נודיע לכם באמצעות מסרון לטלפון הסלולארי ותוכלו להתעדכן
באתר העירוני במענה לפנייתכם .אנא וודאו בעת הרישום כי מספרי הטלפון הסלולארי מעודכן.
ועדת ערר תידון בהתאם לקריטריונים הבאים:
•	 סיבות אישיות/משפחתיות/רפואיות חריגות; גיל הילד בהתאם לתאריך הלידה ובסדר יורד
מהמבוגר לצעיר ביותר :קרבה גיאוגרפית.
•	 שיבוץ הילדים בשנתונים  3ו   4ייעשה על בסיס מקומות פנויים בלבד ,גם בשלב הערעורים!
•	 במידה ויתפנו מקומות בגן ,תיערך בחינה נוספת לעררים שהוגשו במועד ,בהתאם לשיקול דעת
הוועדה.
•	 ערר לביטול גן לאחר שבוצע רישום  לגן מוכר או גן מוכר שאינו רשמי – חרדי או מוכר שאינו
רשמי  -שאינו חרדי – .לרשות יש את הסמכות להחליט האם לאשר או לדחות את הבקשה .וזאת
לכפוף לבקשת ערר בלבד.

לידיעתכם!
•תינתן עדיפות לילדים הלומדים בגן עירוני צמוד או במתחם.
•תלמידים שקיבלו שיבוץ על בסיס החלטת ועדת ערר ,אין הרשות מתחייבת לשבצם שנה לאחר
מכן בגן הצמוד או באותו הגן.
•בגנים בהם יש ביקוש יתר מעל מספר הילדים בגן ,תינתן עדיפות להורים הגרים בקרבת הגן
בכפוף לחשבון ארנונה (ולא על פי תצהיר מעו»ד/הצהרת מגורים).
לתשומת לבכם!
•תכנית «רצף» בין גן הילדים לבית הספר אינה מהווה קריטריון לשיבוץ בבית הספר.
•שיבוץ הילדים לגן אינו על בסיס גננת או חברים.
•תושבים המשנים כתובת או תושבים חדשים בעיר הנרשמים לאחר תקופת הרישום המוכרזת ,אין
הרשות מתחייבת לשבץ בגן המבוקש!
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מרכזי שירות

מרכזי שירות

מת”י  -מרכז תמיכה ישובי

היחידה לקידום הגיל הרך

גוף מקצועי בפיקוח משרד החינוך הנותן מענה חינוכי-טיפולי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים .מת»י
מוביל ומפעיל את תכניות השילוב ומקצה במסגרת הגנים ,שעות שילוב לטיפולים פרא-רפואיים
וגננות משלבות ,חלקם מתקיימים בגנים וחלקם במת”י.
מנהלת מת”י :הגב’ נורית טרביטש
רח` האחים סולימן  ,7טל03-9513288 .
רכזת שילוב בגיל הרך במת”י :הגב’ ניבה לוין

המטרה העיקרית היא לתת התייחסות מקצועית לילדים בשלב מוקדם בהתפתחותם .הכוונה ליצור
תשתית מערכתית שתאתר ,תטפל ותקדם ילדים בגני הילדים לגילאי .3-4
סל השרותים כולל:
התייחסות לאירועי אלימות והתנהגויות חריגות בגן ,הדרכה לגננת בהקשר להתנהגות ילדים ,מתן מענה
לפניות בנושא חירום ,בניית תכנית התערבות בשיתוף מנהלת הגן וההורים עבור ילדים ספציפיים
וסדנא לגננות בנושאים התנהגותיים.
הסיוע לילדים ולהוריהם ניתן באמצעות פנייה למנהלת הגן.

ועדת שילוב לגיל הרך

שפ”מ  -שירות פסיכולוגי משלים בתשלום

ועדת השילוב קובעת מדיניות יישובית לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים ,המשולבים במסגרת
הגן .ועדת השילוב לגיל הרך ,קובעת זכאותו של תלמיד הגן ביישוב לקבלת שירותים חינוכיים
טיפוליים בגן לילדי שנתון  5בלבד.

•	 הדרכה להורים/למשפחות
•	 הערכה התפתחותית במעברים ובכלל
•	 הדרכה לגננות (גני ילדים פרטיים)
•	 תצפיות בילדים והפעלת תכניות התערבות
•	 הרצאות להורים בנושאים הקשורים בהתפתחות הילד
•	 סדנאות להורים בנושאים שונים
•	 אבחון פסיכולוגי התפתחותי
•	 אבחון פסיכולוגי (הדלגה ועוד)
•	 התערבות טיפולית לילדים שהתנסו בטראומה ()PTSD
השירות ניתן על ידי פסיכולוגים מוכרים בפיקוח מקצועי-עירוני.

טל ,03-9527716 .פקס03-9618432 .

יו»ר הוועדה :מפקחת כוללת הגב` אורנה פז
מכללת הורים
«הילד לא רוצה ללכת לגן»« ,הילד מדבר אליי בחוצפה ,איך אני מגיב?»« ,הילד מתבייש ,איך אני מעלה
את הביטחון והדימוי העצמי שלו?».
מכללת הורים בעיריית ראשון לציון מציעה להורים הדרכה וייעוץ ללא תשלום:
דלת פתוחה ,הרצאות ,פורום הורים באתר העירייהwww.rishonlezion.muni.il :
באתר ועד הורים עירוניwww.horim-rishon.muni.il :
סדנאות בנושאים :הגיל הרך ,אימהות ותינוקות ,תאומים ושלישיות ,לקראת כיתה א`
מנהלת אגף הורות ומשפחה :הגב’ ליליאן ללום
טלLylianel@rishonlezion.muni.il | 03-9547303 ,03-9547442 .

רחוב אושה  ,18מרכז קהילה קריית גנים ,טל03-9627943 .
באחריות מינהל החינוך ,השירות הפסיכולוגי החינוכי והחברה העירונית ראשון לציון לתרבות,
ספורט ונופש.

שפ”ח  -שירות פסיכולוגי חינוכי
השפ»ח שותף פעיל בהפעלת תכניות לטיפוח אקלים רגשי וחברתי בגן.
•לכל גן חובה ישנו פסיכולוג העומד לרשות מנהלת גן הילדים וההורים להדרכה ,ייעוץ ,הערכה
והתערבויות טיפוליות וסיוע במצבי חירום.
•הגננת מוזמנת להסתייע בפסיכולוג הגן במפגשיה עם ההורים .במצבי חירום בשעות אחר
הצהריים ובסופי שבוע ניתן לפנות לכונן השירות הפסיכולוגי דרך מוקד .106
מנהלת השפ»ח :הגב` ליאורה גישרי
מנהלת יחידת הגיל הרך בשפ»ח :הגב` מרתה בבור-זביאנסקי
טל ,03-9407700 .פקס03 9662077- .
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צהרונים בגני הילדים
מנהלת יחידת הצהרונים :ורד לוי
רח' הכרמל  ,20עיריית ראשון לציון
טלפון 03-9547470 :פקס ,03-9547519 :מיילsmadarmd@rishonlezion.muni.il :
רישום צהרונים
רח' נורדאו  ,3ראשון לציון
טלפון ,03-5093592 :פקס ,03-5095132 :מיילirisaz@rishonlezion.muni.il :
לרווחתם של הורים עובדים מפעילה החברה העירונית בשיתוף האגף לחינוך קדם יסודי בעירייה,
צהרונים אשר מהווים מסגרות חינוכיות ,לימודיות ותומכות כהמשך ליום הלימודים הפורמאלי בגנים.
זוהי מסגרת המאפשרת לכל תלמיד ותלמידה להישאר במרחב המוגן בו הם לומדים החל משעות
הבוקר ועד שעות אחר הצהרים.
הצהרונים פועלים תחת פיקוח פדגוגי ומנהלי ומהווים המשך רציף של יום הלימודים.
העבודה המקצועית של צוותי הצהרונים מלווה לאורך כל השנה בהשתלמויות מקצועיות ובהדרכה
פדגוגית שוטפת.
שעות פעילות הצהרון
הצהרונים יפעלו החל מתאריך  4בספטמבר  ,2018כ"ד באלול תשע"ח
ועד תאריך  30ביוני  ,2019כ"ז סיון תשע"ט.
בימים א'-ה' ,בין השעות ( 14:00-16:30למעט ערבי חג) ובתוספת תשלום עד השעה .17:00
הזנה בצהרונים
בכל יום מוגשת ארוחת צהרים חמה ומזינה בדגש על ערכי חלבון גבוהים.
•ספקי המזון עומדים בתקנים של משרד הבריאות.
•התפריט נבנה ע"י דיאטנית קלינית מהאגודה לבריאות הציבור בהתאמה לדרישות ולתקנות
המחייבות של משרד הבריאות.
•המזון מפוקח תזונתית ותברואתית בתדירות גבוהה ע"י גופים מקצועיים כגון החברה למשק
וכלכלה והאגודה לבריאות הציבור ,אשר מבקרים את האוכל במטבח המבשל ובצהרוני גני
הילדים.
•תזונאיות מקצועיות מומחיות לגיל הרך מבקרות בגנים בתדירות גבוהה ומבצעות בדיקות
איכות למזון :טועמות ,שוקלות ,מריחות ,מתשאלות את הילדים ולוקחות דגימות מזון לבדיקות
מעבדה.

שכר לימוד
•שכר הלימוד למסגרות הצהרון הינו ( ₪ 875תיתכן עלייה בשכר הלימוד בהתאם לעליית השכר
במשק).
•הארכת שהות בצהרון עד השעה  17:00בתוספת תשלום של  ₪ 100לחודש.
•הרישום לצהרון כרוך בתשלום דמי רישום חד פעמיים בסך של  ₪ 100לילד אשר לא יוחזרו בכל
מקרה ויהוו חלק מהתשלום בגין החודש הראשון.
•ילד שני בצהרוני גני הילדים מזכה בהנחה של  ,10%לילד שלישי ואילך תינתן הנחה בשיעור של
 15%הנחה.
השתתפות /הנחה בשכר לימוד
•הורים המבקשים השתתפות בשכר הלימוד לצהרונים ,יוכלו (לקראת חודש פברואר) להגיש
טפסים למשרד הכלכלה לבדיקת זכאותם .לתשומת ליבכם ,מידי שנה משרד הכלכלה מחליט
אילו מהצהרונים יוכרו לצורך השתתפות בשכל"מ .רשימה מעודכנת תתפרסם בחודש פברואר
באתר פורטל החינוך של עיריית ראשון לציון www.rlz-edu.org.il
•במקרה בו משפחה תקבל הנחה בתשלום הצהרון הן ממשרד הכלכלה והן מהחברה העירונית
ו/או מהעירייה ,אזי ,תחושב למשפחה ההנחה הגבוהה ביותר ותקוזז האחרת (אין כפל הנחות).
רישום לצהרון
•רישום קל ונח יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של העירייה ומיועד להורים אשר ביצעו רישום
לגן הילדים באמצעות האתר.
•הורים אשר ביצעו רישום לגן הילדים בכל דרך אחרת ,מוזמנים לערוך רישום לצהרון ,באמצעות
טפסים אשר ניתן להורידם מאתר פורטל החינוך.www.rlz-edu.org.il :
•מכתבי שיבוץ לצהרון ישלחו במהלך חודשי קיץ בכפוף לשיבוץ גן הילדים.
שימו לב -תנאי לפתיחת הרון הינו רישום של  15ילדים לפחות.
ביטול רישום לצהרון
הורה רשאי לבטל את הרישום על ידי הודעה מוקדמת בכתב למשרדי יחידת הצהרונים עד ה 20 -לכל
חודש .הביטול יכנס לתוקפו בחודש העוקב .למרות האמור לעיל ,לא יתאפשרו ביטולים לאחר ה31 -
במרץ  2019ולא יינתנו החזרים בגין ביטול זה.

מנהלת צהרוני גני הילדים וצוות היחידה ,עומד
לשירותכם בכל עת.

חוגים
בצהרונים מופעלים חוגי העשרה מתחומי דעת שונים (ספורט ,תיאטרון ,אומנות ,מחול ועוד).
מטרת החוגים לספק הנאה וחוויה לימודית ייחודית.
חופשות
בימי חופשה של משרד החינוך פועלים הצהרונים בשעות  16:00-07:30על פי לוח החופשות שמפרסם
משרד התמ"ת ,ללא תוספת תשלום.

-28-

-29-

רשימת גני הילדים

רשימת גני הילדים

לפי שכונות  -ממלכתי וממלכתי-דתי

לפי שכונות  -ממלכתי וממלכתי-דתי

•	 רשימת גני הילדים נכונה לשנת הלימודים תשע»ח.
•	 פתיחת גן מותנית ,בין היתר ,במספר הנרשמים.
•	 יתכנו שינויים במגמת הגן בהתאם למאפייני הרישום.
לתשומת לבכם :הרכב גני הילדים בדרך כלל הוא דו גילי .כיתת ילדי שנתון  5עם ילדי שנתון  4או לחילופין
כיתת שנתון  4עם ילדי שנתון .3
• הערה! על פי נתוני הרישום תיתכן כיתה עם הרכב חד גילי.
• יתכנו שינויים באיוש מנהלת הגן או סייעת הגן.
• שיבוץ הגננות בגנים החדשים יעשה בחודשי הקיץ על ידי מפקחת משרד החינוך.
אזור  - 1שיכוני המזרח
מספר גן מספר גן
במשה»ח שם הגן
ברשות
 517664מגפיים
338

כתובת הגן

מגמה

בוגלה יונה 17

ממלכתי

3-4

339

 459743טבעת הקסמים

בוגלה יונה 19

ממלכתי

 4-5חבצלת חג'בי

שולמית זיתון

361

 459768לעוף עם הרוח

הארז 4

ממלכתי

 4-5ציונה מדמוני

עינת יהב

171

303701

חרוב

84

 303818רקפת
סיפור על במה

170

170993

80

 302497כמו סיפורים

77

שנתון סייעת הגן

מנהלת הגן

טלי ג'נבר

בבור ליטל

סברינה יניב

החרוב 10

ממלכתי

3-4

הרקפת 7

ממלכתי

 4-5לאה יצחק

שלומית מלול

מורדי הגטאות  52ממלכתי

 4-5אביבה שלוש

ורד סולומון

מורדי הגטאות  58ממלכתי

 4-5דליה חג'בי

צביה אוחנה

 303255מעשה בחמישה
בלונים
 303446סיפורי קסם

שד' יעקב 45

ממלכתי

3-4

שד' יעקב 45

ממלכתי

 4-5גליה שטרק

184

 445403שירת הלב

הארז 4

ממלכתי

3-4

חדוה אשרם

שרה בוריה

89

 335315האשל

האשל 12

חמ»ד*

3-4

אורית לוי

הודיה יוסף

 4-5רוחמה פישר

76

ניצה נגר

הדס בן שמעון

87

 306027מרבד הקסמים

זרובבל 9

חמ»ד*

91

 306159הפרח בגני

ישעיהו 16

חמ»ד*

3-4

ישעיהו 16

חמ»ד*

 4-5יהודית יהוד

בוגלה יונה 21

חמ»ד*

92
347

306357

עץ הזית

 575837המנגינה

3-4

ענבל גובסי
מרדכי אביבית

אורית פרידה
לימור קורדובה

דפנה חג'בי
נורית טויל
אנאל שלום
דוידי תהילה

אזור  - 2מישור הנוף
מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות
 199976הבית של יעל
172
173

כתובת הגן

מגמה

שנתון סייעת הגן

מנהלת הגן

משה בן נחמן 3

ממלכתי

3-4

מירי יוספי

יעל שמואל

 248658רכבת החלומות

משה בן נחמן 3

ממלכתי

3-4

הרוש יסמין

עדי גואטה

15

 303610שירים שובבים

פיינשטיין 3

ממלכתי

3-4

לאה ברוך

יפעת הכהן

28

124693

מתנות

פיינשטיין 6

ממלכתי

3-4

יפה סלמאן

אורלי עזרא

122

 900571רימונים

פיינשטיין 6

ממלכתי

3-4

לבנה סולימני

ליאת שאקו כהן

*חמ"ד -חינוך ממלכתי דתי

אזור  - 3נווה הדרים
מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות
 303370אלף בית
79
 303396גומות החן
158
 303479נוצת זהב
157
 302653אן דן דינו
6
 303594הילד הזה הוא אני
11
 305276תפוח בדבש
49
 303552כל שנאהב
19
 445379סימן שאני גדול
182
183
 445304ילדי העולם שרים

כתובת הגן

מגמה

בית לחם 11
האבות 16
האבות 16
החוחית 3
החוחית 3
הקוקיה 38
הקוקיה 40
הקוקיה 6
הקוקיה 6

ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי

4-5
3-4
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
3-4
3-4

בתיה ראובן
לילי בכר
שרון דהן
שושנה שרעבי
מזל אהרון
עינב דוד
אביבית אברג'יל
אילנה סעיד
הילה חקשירי

צליל זיתון וגנר
נטע נחום
שולמית וורם
דפנה צ'אושו
יעל אברהם
אושרית איגרמן
ענת גיל
שירלי דבלה
רויטל דוברה

אזור  - 4גן נחום/ראשונים/האירוס
מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות
 445288חיבוק
129
 303917פרפר נחמד
128
 459685דגדוגים
340
 303651יש לי חבר
81
 303420השמש הזורחת
82
 534792ככה זה בעברית
375
 371021ניסע אל השדה
341
 299404אין כמוני
174
 303339מילים אחיות
127
343

459800

21
192
342
393

306035
306258
459628
575829

394

סבתא מינה
מבנימינה
אור ותכלת
אמנון ותמר
אותיות מפטפטות
ברכבת יושבת
ארנבת

 575811דירה להשכיר

כתובת הגן

מגמה

אבן תמר 11
רופין 3
אוסטשינסקי 11
אוסטשינסקי 29
אוסטשינסקי 29
מאירוביץ' 30
מאירוביץ' 58
סמילנסקי 34
רופין 3

ממלכתי
חמ»ד
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי

3-4
3-4
3-4
4-5
4-5
4-5
3-4
4-5
4-5

בלקינד 42

חמ»ד*

 4-5ענת שוב משורר

מוסאל יצחק 2
סמילנסקי 42
בלקינד 42
שמשון זליג 10

חמ»ד*
חמ»ד*
ממלכתי
ממלכתי

שמשון זליג 10

ממלכתי

* חמ»ד  -חינוך ממלכתי דתי
-30-

שנתון סייעת הגן

מנהלת הגן

-31-

שנתון סייעת הגן

4-5
3-4
3-4
3-4

רחלי חליבה
זולחיאן תמי
חנה פסח
אלי קרן
ענת כהן
נופר לסרי
כחלון פזית
שמחה עוזרי
מיה כהן

מוריה מנצור
מזל אשר
מנחם סיגלית
עובדיה ליאת

 4-5דיין אורית

מנהלת הגן
גילה אלבז
דניאל מיכל
דגנית גיל
ברנס כהן מיטל
מיטל טובי
טל שמש
רויטל גולן
מירי לבנבאום
תלמור עומיסי
פחימה
אורית צברי
לירז חג'בי
ליאורה יוסיפוף
מדמוני אורית
בלס עופרה
רחימי חגית

רשימת גני הילדים

רשימת גני הילדים

לפי שכונות  -ממלכתי וממלכתי-דתי

לפי שכונות  -ממלכתי וממלכתי-דתי

אזור  - 5רמב”ם/השומר

אזור  - 7קדמת ראשון ונעורים

מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות
 302539חיפושית
23
 305227אצו רצו גמדים
136
 303487יונים צחורות
135
 303412אהבה ניגון ופרח
94
 304022קרני אור
93
 445478תירס חם
314
 517706אדון חלום
367
 517649סבתא סורגת
368
 306183הפרח הזוהר
188
 306316חרוזים עליזים
24

כתובת הגן

מגמה

ביל"ו 2
דרור 7
דרור 7
תנחום 8
תנחום 8
נחמה 9
יהודה לייב 5
יהודה לייב 5
מולכו שלמה 12
ביל"ו 2

ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
חמ»ד*
חמ»ד*

שנתון סייעת הגן
4-5
3-4
4-5
3-4
4-5
4-5
3-4
4-5
3-4
4-5

נאוה עודד
ליאורה רדיע
שרון רביב
יעיש מור
פנינה אליאס
סמעון פנינה
גרוס מרסל
הדר ביטן
כאווי ספיר
ענבל אלקייב

מנהלת הגן
דגני אביב
ניצה יפת
חנה גישרי שפיגל
סיון סליטר
אושרת אסולין ג'אן
ילנה כץ
שטויק טניה
מירי חמודיס
אהובה גיאת
תמר חרד

אזור  - 6רביבים /גני ראשון
מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות
 302554ציפורי גן עדן
73
 306076פריחת הרימונים
83
 303404מלא אור
74
 303529פלאי עולם
141
 302547אילן פורח
191
 445312כוכבים בדלי
144
 534776שלום ילדים
377
 569079עוץ לי גוץ לי
355
 576652סוד ורוד
354

מגמה

כתובת הגן

כתריאל רפפורט  1ממלכתי
כתריאל רפפורט  3ממלכתי
שמואל שרירא  20ממלכתי
שמואל שרירא  20ממלכתי
שמואל שרירא  23ממלכתי
ממלכתי
גוש עציון 25
ממלכתי
גוש עציון 25
ממלכתי
האחד עשר 33
ממלכתי
האחד עשר 33

שנתון סייעת הגן
4-5
3-4
4-5
4-5
3-4
3-4
4-5
4-5
3-4

מנהלת הגן

אילנית קהלני
ציפי גביזון
אנג'לה נולמן
ציפי אברהם
רוית מזרחי (אלוק)
שני איילות
דניאלה ניניו
מאיה גולן
מירב כהן
נעמה אלמנש
צוות הקיבוץ העירוני
צוות הקיבוץ העירוני
עינב יצחק
רונית קלמיאן
לירון מוריצקי
אברהם רג'ין

אזור  - 35מרום ראשון
מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות
 445353סוד כמוס לדובי
294
 445247דודי שמחה
296
 445346מרים והים
295
 459719הלו הלו אבא
344
346
 459776מעשה בחתוליים
366
 517680צילי וגילי
 517672אלישבע מה נחמדת
365
 569061ילד שלי מוצלח
357

כתובת הגן

מגמה

ההכשרות 2
ההכשרות 2
ההכשרות 2
ההתיישבות 88
ההתיישבות 88
ההתיישבות 90
ההתיישבות 90
ההתיישבות 90

ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי

* חמ»ד  -חינוך ממלכתי דתי

שנתון סייעת הגן
3-4
3-4
4-5
3-4
4-5
3-4
4-5
4-5

מנהל/ת הגן

אורטל ביז הלוי
דנה אופיר
מיה ויכסלפיש
מלי קטיה
עידית דפדי
אורלי סייפלד
ליאור נחום
תאיר קדמי
אלה מאיר קמחי
אהובה אבבה
תהילה גטניק הובטן הדר שר
רויטל סבג
אתי זרקון
סיון בסון
יעל קרדיאן

מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות
 189514סתיו
190
 305243נחמדים מליון כפליים
189
 189993שחף צחור
199
 198366סברס
198
 299412ארץ הצבר
327
 299420כזה חבר
328
 146225השקד הפורח
329
 445338מה עושות האיילות
331
 355388שדה קמה
330
 124511מולדת
176
 124529כוכב ראשון
169

כתובת הגן

מגמה

דוידזון 5
דוידזון 5
השומר הצעיר 3
השומר הצעיר 3
תנועות הנוער 16
תנועות הנוער 16
תנועות הנוער 16
תנועות הנוער 2
תנועות הנוער 32
דוידזון 4
פופל מרדכי 8

ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
חמ»ד*
חמ»ד*

3-4
4-5
3-4
4-5
4-5
4-5
4-5
3-4
3-4
4-5
3-4

דנה שילון
גלית שכטר
רותי בן גיגי
אתי ארביב
אביגיל אורי
ספיר צדוק
קרן בן חיון
סיגל סמדג'ה
סמדר אהרון
ציפי בניטה
אורה ג'רבי

רעות פרש-ירקאצ'י
ליאת כחלון
קרן עזרי נחמיה
אדוה חורב -רוטמנש
טלי עקרי
שירלי מרי לוגסי
טלי לוריה
קרן בירקנפלד
רותי בילבול
שירן מלול
מירב מכלוף

אזור  - 8שכונת רמב"ם
מספר גן מספר גן
ברשות במשה"ח
303883
142
303727
85
335307
143
303495
165
248807
168
303453
178
517698
369
303537
17
302513
132
303388
138
459669
167
306126
10
303503
56
303636
57
305193
181
302695
180
445395
146
534768
145
569095
166
569087
352

שם הגן

כתובת הגן

מגמה

ממלכתי
אברבנאל 35
הדוכיפת
ממלכתי
אברבנאל 35
פשוש
ממלכתי
אברבנאל 41
עופר איילים
ממלכתי
אברבנאל 41
הג'ירף
ממלכתי
אייזנבנד 8
בוקר בהיר אחד
ממלכתי
אייזנבנד 8
האגדות הקסומות
הגדוד העברי  79ממלכתי
אני שר מאושר
ממלכתי
אלקלעי 34
ביצת פלאים
ממלכתי
ברנדייס 14
סיפורים לניבי
ממלכתי
ברנדייס 14
המקום שבלב
ממלכתי
חב"ד 7
גבעת הכפתורים
ממלכתי
מרגולין 12
פרח לב הזהב
ממלכתי
עין הקורא 6
סיפורים מתוקים
ממלכתי
עין הקורא 6
מגדל של קוביות
ממלכתי
צ"ג בנות 23
נוגה
ממלכתי
צ"ג בנות 23
זימרת הציפורים
ממלכתי
רמב"ם 26
ציפור הנפש
ממלכתי
הפיל שרצה להיות הכי דגניה 9
ממלכתי
רמב»ם 62
הילדים הנחמדים
ממלכתי
רמב»ם 62
שירים ואוהבים

* חמ»ד  -חינוך ממלכתי דתי
-32-

שנתון סייעת הגן

מנהלת הגן

-33-

שנתון סייעת הגן
3-4
4-5
4-5
4-5
3-4
4-5
3-4
4-5
4-5
4-5
3-4
3-4
3-4
4-5
3-4
4-5
3-4
4-5
3-4
4-5

נטליה גטלוה
מירב וקנין
ענבל משה
מרגלית כהן
יעל אזולאי
רינה קלברינו
מיטל מורדה
עדי בן טובים
עדנה אזולאי
איילה יחזקאל
לילך סיני
צילה ברוך
דליה גפלה
שרון שוקר
גילה דדון
אהובה גוטמן
נטע לויאן
מיכל טרי
רינה ג'אן
רעות אלמועלם

מנהל/ת הגן
רות זנדני
נינה בר
ספי פוגל
אילנה יוספוב
רוית אטיאס
דניס אלקיים
גידי קדמי
טניה שמוטר
סוזי סדי
אילנית כהן
נילי מדהלה
איתנה ארגיל-הבר
שרית יחיאלי
תמר שמידט ברד
שולי סעד
אפרת כרמי
בטי לוין
קרן אור אברהם
אירית גסרי
ענת שאואר

רשימת גני הילדים

רשימת גני הילדים

לפי שכונות  -ממלכתי וממלכתי-דתי

לפי שכונות  -ממלכתי וממלכתי-דתי

אזור  - 10נחלת יהודה

אזור  - 13כצנלסון ובנות חיל

מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות
348
 459750ידיים של זהב
 459792מעשה בכובע
350
 459701הדוד אביב
349
 421230אליעזר והגזר
205
 445270המטריה הגדולה
203
של אבא
 421214צבעונים
206
202
 445429שישה בשקיק אחד
 445205אני הולך לגן
201
 517623ענן על מקל
219
 517631שומרי הגוזלים
373
 569053איתמר פוגש ארנב
378
 576645מזבוב עד פיל
204
 575795פיל פלפל
390
 575803אוצר בשדה
391
 306191גלגלים
379
 306167ילד פלא
207

שנתון סייעת הגן

כתובת הגן

מגמה

העצמאות 13
העצמאות 13
העצמאות 13
הרב שלינקה 7
הרב שלינקה 7

ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי

 3-4יסקיאס אבג'ו
 3-4דבי זרו
 4-5זיוה יעקב
 3-4יפעת אינדיק
 4-5זיוה צהאי

הרב שלינקה  7ממלכתי
ממלכתי
מוליק איל 22
ממלכתי
מוליק איל 22
ממלכתי
מוליק איל 22
ממלכתי
ניסים מלל 9
ממלכתי
ניסים מלל 9
הרב משה צאלח  6ממלכתי
ממלכתי
העינב ** 14
ממלכתי
העינב ** 14
הרב משה צאלח  19חמ»ד*
הרב משה צאלח  6חמ»ד*

קרן סייפלד
גילה אדמסו
איריס בלולו
הילה דור
בהירה אורן
אתי רובשקין
כהן קרן
אושרת עזרא
דינה אברהם
יפית אלגם
שירלי סיאני

4-5
3-4
4-5
4-5
3-4
4-5
3-4
3-4
4-5
3-4
4-5

מנהלת הגן
אניטה פרקין
גאנה גיסר
דקלה בוסקילה
גלית צימן
יעל כהן
לימור מן
רחלי רימון (שפירא)
גלי מצרי גולי
טלי פורת
נועה יצחקי
סימה דירנבוים
אורנית שרעבי
נטלי לוי
אפרת ברטל
שרה שינדלר
שונטל כהן

מספר גן מספר גן
כתובת הגן
במשה"ח שם הגן
ברשות
 305946המסע אל האי אולי ברנר 15
50
הכבש השישה עשר גורדון 12

134

306019

125

 248864שירי ילדות

דובנוב 32

163

 303008בובה זהבה

המעיין 7

164

 304998חברות

54

מגמה

371898

פתחו את השער

53

372516

קן מגבעולים

52

 304220לקטנים גדולים

מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות
 459636אני בריא
117
 309914שלושת הפרפרים
39
 445213בואו עננים
241
 302471טל תלתל
42
 534743תן לי יד
380
 305128אותיות עשרים ושתיים
30
 304808רימון זהב
161
 305771יופי של עולם
162
 355370סיפורים לטף
40
 305359האריה שאהב תות
41
 309922נרקיס מלך הביצה
43
 305763מפתחות הקסם
44
 306050מתנת הים
46
 305094מעיין הקסם
45
 459735הצב של אורן
112
 500959קשת בענן
32
 123123חוני המעגל
397

כתובת הגן

מגמה

אהרון וברוך 6
אהרון וברוך 6
אוסישקין 38
אמזלג 6
האורנים 15
אנגל אהרון 3
גיסין 5
גיסין 5
גיסין 6
גיסין 6
טרכטנברג 26
טרכטנברג 26
קרל נטר 15
קרל נטר 15
תרמ"ב 19
אנגל אהרון 3
אמזלג 6

ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
חמ»ד*
חמ»ד*

3-4
4-5
4-5
3-4
4-5
4-5
4-5
4-5
3-4
3-4
3-4
4-5
3-4
4-5
3-4
4-5
4-3

ממלכתי  3-4נורית עבדו

אורלי שרייבר

ממלכתי  3-4אורית בוצצו

אפרת יזרסקי

ממלכתי  4-5שרית רפאל

כרמית דורן
סיגל לוי

המעיין 7

ממלכתי  4-5סימי סויסה

עדינה כהנסקי 1
עדינה כהנסקי 1

ממלכתי  3-4לורה יצקוביץ איילת שביט בוסיבא

מבצע קדש 8

ממלכתי  4-5איריס יעקב

ליאורה נכון אמר

109

 304055פניני טל

מבצע קדש 8

ממלכתי  4-5תמי גורגה

שרון שילו

108

 445411שיר הגדי

רחל ינאית בן צבי  3ממלכתי  3-4קרולין אזולאי גלית כהן

51

 534750נוצת בית החלומות

ממלכתי  3-4רותם סיוון

גן יבנה 3

מנהלת הגן

רעות פלוסקר
פאמלה חג'ג'
ענת כהן
הדס ארבלי
אסתי בן שבת
ג'נט לוי
יעל קרן
לינה בנעים
יפית פלדמן
רוית חומרי
יוכי ואן דה קמפ
שירלי שרפי
אמי דגן
מירב אליהו
צאלה שפילמן
מיכל כהן
אושרת אזולאי דורית אבירם
עופרה חכמפור שושנה ביטון
אורית פיטרו
נשלי חן גבאי
שרית שליט
מירי צבר
סמדר בלייטמן
מיכל אטיאס
דורית עבדה
סעדה חני
זיוה אברהם
פאבי סיאני
סמדר עמר
תקוה סתלכיל
פתיחת הגן מותנית במס' הנרשמים

* חמ״ד  -חינוך ממלכתי דתי
** שינוי כתובת בכפוף לסיום בניה וקבלת טופס אישור איכלוס.
-34-

ממלכתי  4-5תהילה נדב

שושנה לוי

ממלכתי  4-5אביבה בשארי נעה כספי רוזין

אזור  - 11אברמוביץ
שנתון סייעת הגן

שנתון סייעת הגן

מנהלת הגן

-35-

טייכלר מאיה

רשימת גני הילדים

רשימת גני הילדים

לפי שכונות  -ממלכתי וממלכתי-דתי

לפי שכונות  -ממלכתי וממלכתי-דתי

אזור  - 15רמז ונווה הלל

אזור  - 19קריית ראשון

מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות
 304725החברים שלי
69
 304717גן הכוכבים
70
60
64
63
351
131
68
67
139
140
65
66
58
186
187
155
156
111
149
386
387
383
34
160

כתובת הגן

מגמה

נתן ברניצקי 8
נתן ברניצקי 8

איריס מגדל
ממלכתי  4-5רחל גבאי
ממלכתי  4-5נועם עובדיה אוחיו קלרה נחמדי

 445445שבלול בצנצנת יואל דרובין 37
הורוביץ 31
 305748סיפורים וחרוז
 305862הפרפרים הידידים הורוביץ 31
בנימין פיין 1
 459644בחלומי
רוזין 2
 305300קסם הצבעים
הירשפלד 36
 305458שיר נולד
הירשפלד 36
 304063חרוז וצליל
ויניק 15
 304543אי ירוק
ויניק 15
 302984טיול אחר
ויניק 37
 445320כמו ים
עולי הגרדום 44
 445221בוקר טוב
עולי הגרדום 44
 305995שמש במרום
עולי הגרדום 70
 306001כוכב קטן
עולי הגרדום 70
 306506ידידי טינטן
עולי הגרדום 70
 304949מעבר ליער
עולי הגרדום 70
 304444ארמון זהב
 305508האור של העולם אריה שפטל 11
אריה שפטל 11
 304709כשאהיה גדול
התבור 35
 459693דני גיבור
התבור 35
 569046אני אוהב לצייר
 534784טיול לארץ התווים התבור 35
קפלינסקי 4
 124701סוכת שלום
קפלינסקי 6
 500934כחול ולבן

ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
חמ»ד*
חמ»ד*

שנתון סייעת הגן

3-4
3-4
4-5
3-4
4-5
3-4
4-5
4-5
4-5
3-4
3-4
4-5
3-4
3-4
4-5
4-5
4-5
4-5
3-4
3-4
4-5
3-4
4-5

מנהלת הגן

ליטל יהודה
מירב ליס
אתי ישי
יפית שבת
צחית אזולאי
חן חלפון
נתאלי הוד
רבקה מוסה
לאה הראל
אורנה שרעבי
תמר מאור
יפה בכר
איריס כבודי
ענת גוטליב
מיקי גהא
לנה גבע
מאירה איסק
דלית כהן
ורד פרל-אלמליח
אוה תורג'מן
דנה בורמנד
ענת יום טוב
עינת מורן
ורדה משה
דורית אלמליח מיכל ראובני
דורית זולוטונוב שירן דינור זיגדון
גבריאלה יפת שני קליגרמן
איילה בן אהרון איילת טויטו
לאה חביה
זהבה סלטו
סיגלית נתן
דליה מדמוני
שרית צפדיה
דבורה סבהט
אביב אביב
ניצן כהן
הילה חביב
דקלה אסרף
שולה בוחבוט מיכל שבר (אלמוג)
ימית אברהם
קרן לוי

מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות
 303172מילים ומנגינה
35
 304964פרח מלבלב
113
 459651בטעם ממתק
353
 303263בצל התאנה
212
 304485כוכב האושר
213
 234203ברוש
220
 445239בחיק הטבע
217
 304857אור
209
 303222פרחי בר
208
 304527שירו שיר
214
 303321שבעת המינים
114
 306084זימרת הארץ
216

החלמונית 6
החרצית 14
המרגנית 7
הפעמונית 2
הפעמונית 4
הפעמונית 6
הפרג 7
הפרג 9
הפרג 7
הצפורן 4
החלמונית 17
המרגנית 3

ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
חמ»ד*
חמ»ד*

מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות
 303230גבעת החיפושיות
254
 445361סוכריה על מקל
252
 303206שיר שמח
256
 900522הארנב ממושי
257
 517607הטרקטור בארגז החול
372
 517615מפוחית פלאים קטנה
371
 575860טיפה וטיפונת
388
 575845כן גורו לא גורו
389

מגמה

כתובת הגן

ממלכתי
הגת 11
ממלכתי
התירוש 6
ממלכתי
התירוש 6
ממלכתי
התירוש 6
ישראל גלילי  17ממלכתי
ישראל גלילי  17ממלכתי
ממלכתי
האלוף דוד 7
ממלכתי
האלוף דוד 7

שנתון סייעת הגן
3-4
3-4
3-4
3-4
3-4
4-5
3-4
4-5

רונית אזולאי
נינה כהן
אביבה כהן
רבקה בשארי
מירה ממי
יפה נחום
גורגני חיה
כהן אורית

מנהלת הגן
הילה ליבוביץ
איזבלה מאייסטר
עדי ברדמן
רויטל צור
נטלי שמש
לוגסי מיכל
אלחנני אילנית

אזור  - 22רמת אליהו
כתובת הגן

מגמה

ספינת השלושה  14ממלכתי
קהילת ניו ג'רסי  5ממלכתי
קהילת ניו ג'רסי  5ממלכתי
ספינת השלושה  14חמ»ד*
חמ»ד*
זלמן שניאור 26

* חמ״ד  -חינוך ממלכתי דתי

-36-

3-4
4-5
3-4
4-5
4-5
3-4
3-4
3-4
4-5
4-5
3-4
4-5

מירי בן נעים
ליאורה רושוני
ולדה ירמן
אליס הדר
רבקה סמוכה
רחל סגל
קטי דהרי
נוי אקוה
רבקה לכמני
גילה בן ישי
מיכל אליאס
עדנה ואנונו

אביבית בירנבאום
שגיא בכר
מורן אלעזר
שני לוי
שוש עייני
אלה ספקטור
שירי ורסנו
חיה גל
מלכה כהן
אירית עידו פוגלמן
ציפי קמחי
יפה קאפח

אזור  - 21כרמים וקריית הלאום

מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות
 304477חרוב פלאים
97
 500967ריקוד ומנגינה
105
 305961תמר
55
 306415ריח אורנים
106
 304428בצל אילן פורח
101

* חמ״ד  -חינוך ממלכתי דתי

כתובת הגן

מגמה

שנתון סייעת הגן

מנהלת הגן

-37-

שנתון סייעת הגן
 4-5גלית ירחי
 3-4רותי מלכה
 4-5קרן כהן
 3-4רחל מהרי
 3-4שבע סבג

מנהלת הגן
נגה כלפא
רונית גזית
שמרית בן אברהם
ריקי שלמה
בן טובים אילנה

רשימת גני הילדים

רשימת גני הילדים

לפי שכונות  -ממלכתי וממלכתי-דתי

לפי שכונות  -ממלכתי וממלכתי-דתי

אזור  - 23נווה ים

אזור  - 26נאות שקמה

מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות
 170985גן האלמוגים
223
 335281מעבר לקשת
37
 309906מקהלה עליזה
210
 157701חיוכים
36
 143347הגן הירוק
225
 143354יש פלא מעבר לדלת
226
 335836זרעים של מסטיק
227
 445452שלולי
250
 303198פרפרים מכל מיני צבעים
302
 445460שלום לך עולם
249
 445296יונה עם עלה של זית
248
 900530גן גורים
222
 124602ארץ הילדים
229

כתובת הגן

מגמה

ממלכתי
ה' באייר 2
ממלכתי
ה' באייר 2
ממלכתי
ה' באייר 42
ממלכתי
ה' באייר 42
ממלכתי
ה' באייר 42
ממלכתי
ה' באייר 42
ממלכתי
הנחשול 26
ממלכתי
הנחשול 26
ממלכתי
הנחשול 26
ממלכתי
מבצע ברוש 2
ממלכתי
מבצע ברוש 2
מבצע שלמה  68ממלכתי
מבצע שלמה  68ממלכתי

שנתון סייעת הגן
3-4
4-5
3-4
4-5
4-5
4-5
3-4
3-4
4-5
3-4
4-5
3-4
4-5

ענבל בוסידון
סיגל יוסף
הדסה אבגי
תמי יפת
סיון טוב
שרית קדוש
שולמית איבגי
מירה סמואל
אילנה אביטל
שרית אריאל
רעות אלזם
לידיה אורן
לימור דהרי

מנהלת הגן
רוזי חיים
אושרה גבאי
ענבל אילוז
טלי ציפרבלט
אילנית כדריה
שולה ידיד
גלי אסידו
טלי נחמן
קארין מיטרני
נטלי שחר
שרית ברוקס
טטיאנה גודז'יק
טל ארזי

אזור  - 24נווה חוף ושער הים
מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות
 304493תכלת וארגמן
110
 371880איילת מטיילת
211
 421248חנן הגנן
194
 304105אצלנו בחצר
221
 304683הכוכבים המשתובבים
121
 305938מיץ פטל
152
 445254הנשיקה שהלכה לאיבוד
154
 445197אליק בליק
153
 445437שמוליקיפוד
358
 459818על ההר יושב ענק
360
 459677גדי קטן רוצה חבר
359

מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות
 125500שלושה אורנים
275
 124552פזמון ליקינטון
269
 124560הירח הצהוב
270
 146381חרוזים בשמש
259
 126714דג הזהב
273
 133223העולם מלא צבעים
274
 133215טיפה של צוף
278
 125476כובע קסמים
271
 124578עץ הצאלון
272
 124537וכולם חברים
267
 124545המנגינות הצעירות
268
 169508האותיות העבריות
247

כתובת הגן

מגמה

ממלכתי
אבן גבירול 9
ממלכתי
אלחריזי 1
ממלכתי
אלחריזי 1
ממלכתי
בית הלוי 2
ממלכתי
בית הלוי 2
ממלכתי
בית הלוי 2
ממלכתי
קלישר 11
ממלכתי
רמח"ל 3
ממלכתי
רמח"ל 4
הרבי מלובביץ'  1חמ»ד*
הרבי מלובביץ'  1חמ»ד*
חמ»ד*
רמח"ל 4

שנתון סייעת הגן
 3-4מרים חיים
 3-4לאה ויצמן
 3-4רות זהבי
 3-4רוזנברג רחלי
 3-4לימור ברדע
 3-4טירנה אליאס
 3-4חיה רושו
 3-4אירית כהן
 3-4סמדר בחר
 3-4מרים נונה
 4-5ברכה כהן
 4-5מור סיאני

מנהלת הגן
דורית אברט
עדה בן-משה
רעיה גלזר
גלית ירימי
ליה רייזלר
ג'ולי דוידאי
אוסנת צמח
אביטל קולשה
אסתר הרטונג
בלה בונדה
דקלה נהדר
ורד אברהם

אזור  - 29נווה דקלים
כתובת הגן

מגמה

ממלכתי
אדר 7
ממלכתי
אח"י להב 1
ממלכתי
אח"י להב 1
חיל המודיעין  6ממלכתי
ממלכתי
חיל הרגלים 3
ממלכתי
חיל הרגלים 4
ממלכתי
מבצע נועה 14
ממלכתי
מבצע נועה 14
חיל התותחנים  30ממלכתי
ממלכתי
מבצע נועה 16
ממלכתי
מבצע נועה 16

* חמ»ד  -חינוך ממלכתי דתי

שנתון סייעת הגן
4-5
3-4
4-5
4-5
3-4
4-5
3-4
4-5
3-4
3-4
4-5

רוית קמחי
טטיאנה בורליק
סימה זריהן
נוי דגמי
ליאת חיימוף
שרונה יוספי
איילה צברי
אביבה כהן
רחלי אנגלר
חופית חן
סימה סורני

מנהלת הגן
לימור דרוקר
פלר קמר
מזל בייז
דנה גבריאל
אורלי ניב
ריבה דנקור
מירב סבג
מיכל פלג
שירה לוי
יפית סולימן
גלית שוקר

מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות
 903773קרני החמה
291
 142919איילת השחר
292
 445262החליל
290

כתובת הגן

מגמה

אוגדה 9
אוגדה 9
נווה דקלים 22

ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי

3-4
3-4
3-4

יפה חזן
גלי אלון
חגית מנחם

יעל אשכנזי
אילנה גולובוב
לימור הלל

אזור  - 30נאות אשלים
מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות
 124644שרביט הקסמים
283
 124636מקהלת נוגנים
284
 133306תיבת החלומות
309
 133298עופרי
310
 445387פרח עציץ
243
 903732גלים
286
 124628צפרים ודבדבן
287
 126672הפרפר והפרח
289
 903740ויהי ערב
242

כתובת הגן

מגמה

האורגן 2
האורגן 2
החצוצרה 2
החצוצרה 2
המצלתיים 2
המצלתיים 2
הקלרנית 1
הקלרנית 1
המצלתיים 2

ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
חמ»ד*

* חמ״ד  -חינוך ממלכתי דתי
-38-

שנתון סייעת הגן

מנהלת הגן

-39-

שנתון סייעת הגן
 3-4רוחמה בארי
 3-4אורית שאול
 3-4רחל שרעבי
 3-4מתי גלנטי
 3-4סימה שלמן
 3-4דבורה עמית
 3-4אוסנת סיני
 3-4ליטל גיל
 4-5עדי גרמבק

מנהלת הגן
אילנה טביב
שלהבת לוי
אולגה ציבולניק
שרון דרימר
מירב אריאן
סיגל גל
מאיה לוי
אלינור לוזון ברוקס
חבצלת מעודה

רשימת גני הילדים

הנחיות רישום
לחטיבות הצעירות

לפי שכונות  -ממלכתי וממלכתי-דתי

אזור  - 33פרס נובל
מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות
317
 157339ארמון הפרפרים שמעון פרס/אוטו ורבורג ממלכתי
שמעון פרס/אוטו ורבורג ממלכתי
 157321צמד חמד
318
 179044מלך הפעמונים שמעון פרס/גלזר דונלד ממלכתי
323
כתובת הגן

שנתון סייעת הגן

מגמה

3-4
3-4
3-4

אורלי חג'ג'
ענת שהרבני
גרציה צנחני

מנהלת הגן
צילה נימני
מירב סרוסי
ישראלה דוד

אזור  - 34קריית גנים
מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות
 304121חרוזים אדומים
240
 303131חגיגה של צבעים
239
 445189איה פלוטו
8
 303099עץ התות
232
 303115דרורים
231
 305482דלת הקסמים
236
 402917שלוש המשאלות
238

כתובת הגן

מגמה

בית הערבה 6
בית הערבה 6
גאולים 5
דן 7
דן 7
נגבה 7
עמיר 7

ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי
ממלכתי

שנתון סייעת הגן
3-4
4-5
3-4
3-4
4-5
4-5
4-5

סוזי טורקיה
דנית קפאש
לאה אברבנאל
ממי למלם
מעיין שושני
שרונה סורה
ליאורה בן שטרית

מנהלת הגן
מלכה לוי אסנין
מירית אלעזר
רויטל פרטוש
גליה אלמוג עוקשי
הדסה נחשון
בתיה אלבז
מירב חיים

גני ילדים תורניים  -על אזוריים
גנים תורניים הינם גנים המשלבים תוספת של תכנים תורניים ורב מלווה לגן .גנים אלו מיועדים
למשפחות בעלות צביון דתי-תורני.
מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות
 335323מנחם
282
 464339חמ"ד חב"ד
362
 569038חמ"ד חב"ד
104
 517656חמ"ד חב"ד
376
 306068קול פעמונים
100
 306365ירושלים של זהב
99

מגמה

כתובת הגן

חמ"ד* חב"ד
האורגן 1
חמ"ד* חב"ד
בר-לב חיים 3
חמ"ד* חב"ד
חיל הצנחנים 7
חמ"ד* חב"ד
שער המלך 14
הרב בנימין מינץ  4חמ"ד* תורני
הרב בנימין מינץ  4חמ"ד* תורני

שנתון סייעת הגן
 3-4רחל ראשון
 4-5סמדר אלקיים
 3-4שרית אליאס
 4-5רבקה בראשית
 3-4גאולה גבייה
 4-5דקלה סמירה

חוסכים טרחה וזמן  -נרשמים מהבית לחטיבה צעירה

מנהלת הגן
רונית אברהם
מזל אמסלם
ניצה זורנו
לאה אוחיון
סיוון בן-גוב
ענת חיים

הרישום לחטיבות הצעירות יעשה באמצעות אתר האינטרנט העירוני בין התאריכים:
06.02.2018 - 17.01.2018
•הרישום באינטרנט מיועד לתושבי העיר ראשון לציון ולתושבים המשנים כתובת בתוך העיר (ראה
הנחיות רישום לגני הילדים העירוניים).
•אתר האינטרנט יהיה פתוח לשירותכם במהלך כל תקופת הרישום המוכרזת.
•תינתן עדיפות בשיבוץ לנרשמים בתקופת הרישום המוכרזת.
•הרישום לחטיבה צעירה הינו על פי כתובת מגורים.
הנחיות רישום
תהליך הרישום באינטרנט הוא קל וזמין בעבורכם .לצורך התחלת תהליך הרישום עליכם להיכנס לאתר
האינטרנט העירוני ולהקליד את פרטי הזיהוי הנדרשים:
•מספר זהות הורה.
•מספר זהות ילד/ה.
•בזמן הרישום הינכם מתבקשים לבחור חטיבה צעירה בעדיפות ראשונה ושניה ,בהתאם לכתובת
המגורים ,מתוך רשימת החטיבות הצעירות המצויה בהמשך המידעון.
לתשומת לבכם
בתום תהליך הרישום ,יש לוודא כי המערכת קלטה את נתוני הרישום וקיבלתם מספר פנייה ,הודעת
מסרון ומכתב לכתובת המייל שלכם .רק עם קבלת מספר אישור מהמערכת הושלם תהליך הרישום.
אם קיבלתם מספר פנייה עם רשומה  - 0/000עליכם לבצע רישום חוזר.
לידיעתכם
האם כל הקודם זוכה?!
אין משמעות בשיבוץ לתאריך בו יבוצע הרישום ,בתנאי שייערך במהלך תקופת הרישום המוכרזת.
אנו נעשה כמיטב יכולתנו להיענות לבקשותיכם ,עם זאת עלינו להבהיר כי אפשרות הקליטה של בית
הספר בכיתות הגן מוגבלת .לכן אם יירשמו תלמידים מעל התקן ,נהיה רשאים להעביר חלק מהנרשמים
לבית ספר אחר בו יש אפשרות לקליטתם.
•	 הרשות אינה מתחייבת להיענות לבקשותיכם.
•	 שינוי כתובת פקטיבית כדי להשתייך לגן מסויים ,הינו עברה על החוק.
•	 בכל מקרה של ספק בנושא מקום המגורים הפיזי ובפועל ,תהא הרשות רשאית לאמת את
הנתונים באמצעים העומדים לרשותה.
•	 לתושבים שאין גישה לאינטרנט  -ראה הנחיות בפרק "רישום במרכז הרישום" במידעון.
•	 תושבים חדשים/עולים חדשים ,בעלי דרכונים או למי שאין התאמה בין כתובת המגורים הנוכחית שלהם
לזו המצויינת באתר הרישום  -ראה הנחיות בפרק "רישום במרכז הרישום" במידעון.
למאחרי רישום:
רישום מאוחר לאחר תקופת הרישום המוכרזת ,יהיה על בסיס מקום פנוי ולכן מועד קבלת השיבוץ
יידחה לסוף חודש יולי.

-40-

-41-

רשימת גני הילדים

חטיבות צעירות

לפי שכונות לרישום באינטרנט
מס' שם השכונה מס' מוסד
שכונה
במשה"ח
160952
 2מישור הנוף
160960
900555
 21כרמים
900563
110460
124610
 26נאות שקמה
142778
128413
 29נווה דקלים
143362
124651
 30נאות אשלים 142786
133249
160986
 33פרס נובל
175356

מס' גן
ברשות
22
26
2
3
261
264
299
260
293
281
311
300
320
322

שם החט"צ

כתובת הגן

בחינוך המיוחד

מגמה

שנתון

שם המנהלת

מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות

כתובת הגן

מגמה

שנתון סייעת הגן

מנהלת הגן

מישור הנוף

גיבשטיין יהושע ממלכתי
31

5

ורד שיליאן

7

 304592דובונים

גאולים 5

ממלכתי

 3-4מירי עזרא

שמרית כחלון

כרמים  -זיו

היין 2

ממלכתי

5

איריס בנימיני

16

 306175קטנטנים

מרחבים
שקמה
נווה עו"ז -משלב

גדולי ישראל 7
ריב"ל 1
מרים 4

ממלכתי

5

דליה לוין
רינת שטיינמץ-ולטר
דורית קראדי

פינשטיין יונה
צבי 3

ממלכתי

 3-5קרנית כהן

אינסה גולצמן

33

 336081עץ של חרוזים

תרמ"ב 19

ממלכתי

 4-5מרינה צרננקו

הודיה טרבלסי

123

 199984אני אוהב

יגאל אלון 50

ממלכתי

 3-5תמר בן יוסף

מיטל חסידי

נווה דקלים

נווה דקלים 53

ממלכתי

5

ברי דרפל

ממלכתי

5

הדר דורות ארנון
מעיין בן אטייה
אסנת פרנקל

148

 319061רעים

הבריגדה 10

ממלכתי

 4-5הילה גלזר

דנה סומך

215

 304774חברים טובים

הציפורן 4

ממלכתי

 4-5שושנה אלון

מיכל יזדי

מעגל השלום  2ממלכתי

5

רויטל יחזקאל

218

 305953ליבי (מיח"א)

המרגנית 5

ממלכתי

 3-4נחמה סיתלכיל הדס מיכאלי

התזמורת 13
אתרים
התזמורת 19
אמנויות
אשלים אנתרופולוגי התזמורת 43
פרס נובל

נווה עו”ז  -בית חינוך משותף לציונות ומצוינות אישית וחברתית אצלנו  -רואים את הייחוד
ויוצרים את האיחוד.
החטיבה הצעירה
החטיבה הצעירה הינה מסגרת חינוכית לילדים בגילאי  5-7המכוונת למתן מענה מותאם לשלב הגיל הזה בראייה
הוליסטית -חינוכית ,חברתית ,רגשית וקוגניטיבית.
הסביבה הלימודית בנווה עו”ז מעוררת סקרנות ומקדמת למידה פעילה ומשמעותית בהתאם לתפקודי הלומד
ולמיומנויות המאה ה  21-הצוות החינוכי מנוסה ומיומן ומביא עמו ידע מקצועי עשיר המכוון את הלומדים לפיתוח
כישורי למידה וכישורים חברתיים בסביבה חמה ומכילה.
בית ספר משלב הנו מסגרת חינוכית ממלכתית פורמלית המשותפת לתלמידים המקיימים אורח חיים חילוני,
מסורתי ודתי .אנו פותחים את שערינו בפני משפחות הרואות בחינוך לערכי התרבות יהודית ישראלית מרחב
צמיחה לשיח ולמידה משותפים והמבקשים לתת ביטוי לקולות השונים.
מטרתנו היא לחנך לערכים ציוניים בלימוד בשיח ובמעשה כדי להדגיש את אחריותנו ומחויבותנו למדינה,
לסמליה וכן לערכים יהודיים המחזקים את הזיקה והאהבה למולדת ,לתרבותה ולמורשתה .אנו מבקשים ליצור
דיאלוג וגשר בין-תרבותי לקבוצות הזהות השונות תוך שמירת זהותה של כל קבוצה ,כיבוד אורחותיה ודעותיה
והיכרות עם המשותף לשתיהן.
בית הספר שייך לחינוך הממלכתי .תכנית הלימודים המתגברת את לימודי היהדות והציונות באה
כתוספת לתכניות הלימודים הרשמיות של משרד החינוך ,עליה היא מתבססת ואינה באה להחליפן.
אנו מזמינים אתכם לקחת חלק ביצירת “רקמה חברתית-ציונית -ערכית” שרואה בכל אחד מכם את הייחוד שבו
וגם שואפת ליצירת האיחוד.
אם אתם מבקשים לילדכם מסגרת חינוכית ממלכתית ,המשלבת בתוכנית הלימודים תכנים יהודיים ישראליים
בצד יצירת קשרים עם ילדים ומשפחות בעלי השקפת עולם שונה משלכם  -נשמח לראותכם אתנו!
יש לנו מקום בשליבכם!
ימים פתוחים למסלול המשלב יתקיימו:
ב ,05.01.2018 -בשעה  | 08:30ב ,12.01.2018 -בשעה  | 08:30ב ,19.01.2018 -בשעה 10:00

228

 305045הקרוסלה

הנחשול 26

ממלכתי

 4-5אסתר קסו

ענת קולרן אטיאס

230

 319079עוגת הפלאים

דן 7

ממלכתי

 3-5סוזי נצר

מירטה אלגרבלי

245

 169714גן חביב

המצלתיים 2

ממלכתי

 3-4מאיה מאיר

אודם ויקטורי

251

 266486ליצן הדובדבן

הגת 13

ממלכתי

 4-5נטלי עוזרי

ענבל בן גל

253

 900548בין כרמים ושדות הגת 11

ממלכתי

 3-4אילנה ליברמן

אורה גויכרברג

255

 304584דב'ילה בונה בית התירוש 6

ממלכתי

 4-5ילנה טוטייב

מירי בנימין

258

 266783נעים ברוח

בית הלוי 4

ממלכתי

 4-5אביבה ממוקה לאה עובדיה

266

 302299העולם הוא גדול

קלישר 11

חמ"ד

 3-5חרות רצאבי

אילנה מלכה

276

 266478ניסים ונפלאות

אבן גבירול 9

ממלכתי

 3-4אוסנת מרו

טליה אביב

277

 336206תורני

אלתרמן 1

חמ"ד

 4-5אסתר אליאס

סיגלית כהן

279

 371385שיר השירים

אלחריזי 1

חמ"ד

 3-5לילך גיספאן

גיתית כוכבי

288

 336107שירים וסיפורים

הקלרנית 1

ממלכתי

 4-5לבנה יואחנין

חלי יחיאל

307

 304550ספיר ולשם

החצוצרה 2

ממלכתי

 4-5מורן יעיש

גיל ראובן

מידע על ימים פתוחים בבתי הספר ,ראה בחוברת «שלום כיתה א’».
החוברת תחולק בגני הילדים לתלמידי שנתון  4וכמו כן באתר האינטרנט העירוני.

-42-

-43-

רשימת גני הילדים
בחינוך המיוחד
מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות

כתובת הגן

מגמה

רשימת גני הילדים
בחינוך המיוחד
שנתון סייעת הגן

מנהלת הגן

מספר גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות

כתובת הגן

מגמה

שנתון סייעת הגן

מנהלת הגן

308

 302018כספיון

החצוצרה 2

ממלכתי

 3-5נעמי בסון

חניתה מועלם

382

 571950ג'ירף בג'ינס כחול

התבור 35

ממלכתי

 4-5רויטל כהן

שלומית נחום סבג

313

 336099גשם של נשיקות

התזמורת 13

ממלכתי

 4-5מלכה רדעי

שרית צלר (פרי)

396

 306134גן גני

התיזמורת 9

ממלכתי

 4-5נינה קפלן

אושרת פינקר

325

 182840נשיקת הפתעה

פרס שמעון/ורבורג ממלכתי

 3-4ג'ולי לוי

דינה הלוי

200

 536276חברים יקרים

פופל מרדכי 5

ממלכתי

 4-5חגית נקיס

תום צדוק

332

 266494רק שלי

תנועות הנוער 4

ממלכתי

 3-4אילנית לוי

עינת שרמן

14

 536300ילד ילדה וקשת

רפאל אריה 2

ממלכתי

 3-4סיוון סופר

אברמוביץ אריאלה

333

 336040הבלון הסגול

האורנים 19

ממלכתי

 4-5לימור ג'נח

רותם קניוק

175

 576629מזמור לדוד

סמילנסקי 32

חמ»ד

3-4

נחמה בן לולו

334

 302315הבלון הכחול

האורנים 19

ממלכתי

 3-4מרינה

ויקטוריה טמפיוב

319

 577601עוגת גזר

פרס שמעון 13

ממלכתי

 3-4ויקי גל

נועה וינר

335

 301861הבלון האדום

האורנים 19

ממלכתי

 3-5מירנדה עומסי יעקב עדיעדי

321

 577593החתול שיצא לטייל

מעגל השלום 2

ממלכתי

 4-5אביב שליט

אירנה זמנסקי

336

 302257הבלון הצהוב

האורנים 19

ממלכתי

 3-5אליס מימוני סבטלנה מישצנקו

395

 577619ענת שתיים שלוש

ריבל 1

ממלכתי

 4-5חגית חג'בי

מרים ישראלי

ההתיישבות 88

ממלכתי

 4-5ענת כהן

מיכל מורדוך

356

 463877זרת זרת לשלום

ארנון משה 7

ממלכתי

 3-5אילנה אסקיס

גל ששון

363

 304170אגוז של זהב

מבצע ברוש 2

ממלכתי

 4-5רויטל ג'מיל

קטי גלמן

364

 146373מפתח הלב

ארנון משה 7

ממלכתי

 4-5סבטה רוזנברג

בת-אל נחמיה

370

 523092ההר הירוק

בר-לב חיים 3

ממלכתי

 4-5עדי הרבי

סיגל גוהרי

374

 305177ילדי האביב

מבצע ברוש 2

ממלכתי

 4-5איריס שהרי

ענת דרורי

381

 536250נחמד מכל הימים

שד מנחם בגין  13ממלכתי

 4-5עידן יפת

דוריס גרוסמן

384

 577588פילים בכל הצבעים התזמורת 43

ממלכתי

 3-5עינב אוזן

הילה חסון

ממלכתי

 3-5עליזה מליחי

לי פרץ

ממלכתי

 3-5טוני אקוה

עדי גחזן

102

 536284השפן הלבן

שניאור זלמן 26

ממלכתי

 4-5אונית גטניו

רוני כהן בחור

27

 571943חבר חדש בא לגן

גלוסקין 32

ממלכתי

 3-4גבאי סיון

צליל לוי

בית לחם 11

75

 534735צורות של לב

324

 536292כולם אומרים שלום פרס שמעון/
ורבורג

-44-

345

577577

אין אריות כאלה

-45-

רשימת גני הילדים

רשימת גני הילדים
מוכר שאינו רשמי  -חרדי
מס' גן מספר גן
במשה"ח שם הגן
ברשות
 548065 515מגן אברהם-מעיין(-בנים)
 548073 516מגן אברהם-מעיין(-בנים)
501
 166892היהלום שבכתר
 374074 520אור הללויה
 367854 522נשי אגודת ישאל
 168583 503חדר ראשון
 45013גני אגודת ישראל – בנות
507
 19521צ"ג – בנות
505

מוכר שאינו רשמי  -שאינו חרדי

כתובת הגן

מגמה

וילנסקי וולף 2
וילנסקי וולף 2
ארגמן 6
קלאוזנר יוסף 3
קלאוזנר יוסף 1
פישלזון 1
יהודה לייב 33
יהודה הלוי 8

שנתון שכונה

טלפון

חרדי
חרדי
חרדי
חרדי
חרדי
חרדי
חרדי
חרדי

3-4
4-5
3-5
3-4
3-4
3-5
3-4
4-5

03-9494016
רמת אליהו
03-9494016
רמת אליהו
053-6243199
נווה חוף
רביבים/גני ראשון 050-2140800
רביבים/גני ראשון 03-9580383
052-6426389
רמב"ם
054-6642677
רמב"ם
054-6642677
רמב"ם

 425413גן קידס

ה' באייר 4

מוכש»ר  -שאינו חרדי

3-4

נווה ים

03-9622520

 426866גני זיו חלי

הסוכה 14

מוכש»ר  -שאינו חרדי

3-4

כרמים

052-3435255

 427054גני תלי

אבא הלל סילבר  2מוכש»ר  -שאינו חרדי

3-4

רמת אליהו

03-5219200

 427708גני שקד

העסיס 9

מוכש»ר  -שאינו חרדי

3-4

כרמים

050-5546868

 432088גן טובה בע"מ

צלליכין 13

מוכש»ר  -שאינו חרדי

3-4

רמז

052-2307361

 434464בית חלומוטף

צבי פרנק 39

מוכש»ר  -שאינו חרדי

3-4

רמב"ם

03-9506431

 465617ילדים מאלף ועד
טף בע"מ

המגילה 36

מוכש»ר  -שאינו חרדי

3-4

נווה חוף

050-6887710

 466326מגן לגן

אבידן שמעון 55

מוכש»ר  -שאינו חרדי

3-4

רביבים

03-9674889

מוכש»ר  -שאינו חרדי

3-4

גן נחום/
ראשונים

054-7962442

רוזנשטיין מרדכי  19מוכש»ר  -שאינו חרדי

3-4

רמב"ם

050-5882772

 720243מעון ענת בע"מ

רוטשילד 101

מוכש»ר  -שאינו חרדי

3-4

רמז

050-2453711

 722793גן דיסני

נחמוני 23

מוכש»ר  -שאינו חרדי

3-4

נחלת יהודה 052-6601157

 723239גן כוכבים

נורדואו 41

מוכש»ר  -שאינו חרדי

3-4

רמב"ם

052-5628422

 470708משחקי ילדות

הפלמח 10

מוכש»ר  -שאינו חרדי

3-4

גן נחום/
ראשונים

052-4223510

050-4138058

508

474197

רשת גני אגודת ישראל -בנים ירושלים 39

חרדי

4-5

רמב"ם

054-6642677

523
517
518
519
511
512

474171
550533
550541
550558
564468
564476

רשת גני אגודת ישראל -בנים ירושלים 39
צ"ג בנות 34
רשת חב"ד
צ"ג בנות 34
רשת חב"ד
צ"ג בנות 34
רשת חב"ד
הנביאים 13
אור מלכה חב"ד (בנות)
הנביאים 13
אור מלכה חב"ד (בנות)

חרדי
חרדי
חרדי
חרדי
חרדי
חרדי

3-4
3
4
5
4-5
3-4

רמב"ם
רמב"ם
רמב"ם
רמב"ם
שיכון המזרח
שיכון המזרח

054-6642677
03-7161405
03-7161405
03-7161405
03-9580348
03-9580348

513

 542514אור מלכה ת"ת חב"ד (בנים) נחמיה 111

חרדי

4-5

שיכון המזרח

03-9580348

 549139אור מלכה ת"ת חב"ד (בנים) נחמיה 111

חרדי

3-5

שיכון המזרח

03-9580348

חרדי
הרקפת 31
חרדי
הרקפת 31
חרדי
נגבה 7
תורה ועבודה  30חרדי

4-5
3-4
4-5
3-5

שיכון המזרח
שיכון המזרח
קרית גנים
רמב"ם

054-6642677
054-6642677
050-4138058
050-4138058

שמואל הנביא 7

3-4

רמת אליהו

514
509
510
526
504

716373
718569
987645
47860

527

567567

אגודת ישראל בנות
אגודת ישראל בנות
בנות חנה –מגן אברהם
מעיין-תורה ועבודה
בנות חנה –מגן אברהם
שמואל

לקראת הרישום לשנת הלימודים תשע"ט ,הורה המעוניין לרשום את ילדו בגן מוכר שאינו רשמי ,ניתן יהיה לבצע
רישום לגנים אלו באמצעות אתר האינטרנט העירוני או בעמדות הרישום במרכז הרישום בעירייה (רחוב הכרמל ,20
קומה  1אגף ד').
•רישום לגני הילדים –מוכר שאינו רשמי -חרדי מיועד לתושבי ראשון לציון בלבד.
•פתיחת הגן מותנת במספר הנרשמים ברשות על פי תקן פתיחת גנים במשרד החינוך.
•ניתן לבצע רישום לגן שיש לו רישיון בר תוקף לשנת הלימודים תשע"ח.
•על פי הנחיית משרד החינוך ,לא יכול נציג בעלות כלשהי לשמש כאפוטרופוס למספר תלמידים ולבצע רישום
ברשות המקומית.
•הרשות מהווה מרכז רישום בלבד.
הרישום יתבצע בהתאם להנחיות להלן:
.אלבצע רישום במוסד הבעלות ולאחר מכן לבצע רישום באמצעות אתר הרישום באינטרנט או במרכז הרישום
ברשות המקומית.
.בההורה הרושם באמצעות אתר האינטרנט יידרש לצרף במהלך הרישום עותק של שתי תעודות זהות של
ההורים לרבות נספחים לתעודות זהות ועותק סרוק של נספח ד' חתום בחתימת הבעלות .הנספח מהווה אישור
של הבעלות למקום לתלמיד בגן הילדים.
 .גללא צילום תעודות זהות וללא נספח ד' או נספח שלא מולא כראוי ,הרישום לא יהיה תקף.
 .דבקשת העברה  -הורה שרשם את ילדו לגן מוכר (לגנים עירוניים) בתקופת הרישום המוכרזת ומבקש להעבירו
לגן מוכר שאינו רישמי (פרטי המוכר ע"י משרד החינוך  -דתי ושאינו דתי) שמורה לרשות הזכות לא לאשר את
בקשת ההעברה.
-46-

מספר גן
במשה"ח שם הגן

כתובת הגן

מגמה

שנתון שכונה

טלפון

 470781גן פרפראות בע"מ סמילנסקי 28
 715581גן ניאנושקה

לקראת הרישום לשנת הלימודים תשע”ט ,הורה המעוניין לרשום את ילדו בגן מוכר שאינו רשמי ,ניתן יהיה לבצע
רישום לגנים אלו באמצעות אתר האינטרנט העירוני או בעמדות הרישום במרכז הרישום בעירייה (רחוב הכרמל
 ,20קומה  1אגף ד’).
•	 פתיחת הגן מותנת במספר הנרשמים ברשות על פי תקן פתיחת גנים במשרד החינוך.
•	 ניתן לבצע רישום לגן שיש לו רישיון בר תוקף לשנת הלימודים תשע”ח.
•	 על פי הנחיית משרד החינוך ,לא יכול נציג בעלות כלשהי לשמש כאפוטרופוס למספר תלמידים ולבצע רישום
ברשות המקומית.
•	 הרשות מהווה מרכז רישום בלבד.
הרישום יתבצע בהתאם להנחיות להלן:
א .לבצע רישום במוסד הבעלות ולאחר מכן לבצע רישום באמצעות אתר הרישום באינטרנט או במרכז הרישום
ברשות המקומית.
ב .ההורה הרושם באמצעות אתר האינטרנט או בעמדות הרישום יידרש לצרף במהלך הרישום עותק של שתי תעודות
זהות של ההורים לרבות נספחים לתעודות זהות ועותק של נספח ד’ חתום בחתימת הבעלות .הנספח מהווה אישור
של הבעלות למקום לתלמיד בגן הילדים.
ג .ללא צילום תעודות זהות וללא נספח ד’ או נספח שלא מולא כראוי ,הרישום לא יהיה תקף.
ד .בקשת העברה  -הורה שרשם את ילדו לגן מוכר (גנים עירוניים) בתקופת הרישום המוכרזת ומבקש להעבירו לגן
מוכר שאינו רישמי (פרטי המוכר ע"י משרד החינוך  -דתי ושאינו דתי) שמורה לרשות הזכות לא לאשר את בקשת
ההעברה.
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הנחיות רישום בשפה האמהרית
ለ-2018 ዓ.ም የሞዋለ ሕጻናት (ጋን) መመዝገቢያ ወቅት / ቀናት
እድሜአችው ከ-3 ዓመት በላይ የሆኑ ህጻናት ከ-8/7/2013 ጀምሮ በክኔሴት በተሰጠው
መመሪያ መሰረት ማስመዝገብ የወላጅ ግዴታ ነው።
ምዝገባው በ-17/01/2018 ጀምሮ በ-6/02/2018 ይጠናቀቃል።
የተመዝጋቢ ልጆች የእድሜ ክልል
5 ዓመት
01/01/2013 እስከ 31/12/2013 የተወለዱ
4 ዓመት
01/01/2014 እስከ 31/12/2014 የተወለዱ
3 ዓመት
01/01/2015 እስከ 31/12/2015 የተወለዱ
የሪሾን ለጽዮን ማዘጋጃ ቤት ለኢንተርነት ተገልጋዮች የመመዝገቢያ ድረ ገፅ
www.rishonlezion.muni.il ሲሆን፤
በኢንተርነት መመዝገብ የሚችሉት በሪሾን ከተማ የሚኖሩና በኗሪነት መዝገብ ውስጥ
ያሉ ብቻን ይመለከታል።
ከ-17/01/2018 እስከ 06/02/2018 ለተጠቃሚዎች አገልግሎት ይሰጣል።
በተወሰነው ጊዜ ያስመዘገቡ ብቅድሚያ ቦታ ያገኛሉ!!!
የኢንተርነት ተጠቃሚ ላልሆኑ ወይም በኢንተርነት መጠቅም ለማይችሉ እና ለቦታው
አዲስ ለሆኑ ወይም ተከተማዋ ውስጥ መኖሪያ ቤት ለተዛወሩ ቤተሰቦች ተከንቲቫው መ/
ቤት ርሆቭ ሐካርሜል 20 ደረጃ 1 በመምጣት ማስመዝገብ ይቻላል።

הנחיות רישום בשפה הרוסית
Инструкция по записи в муниципальные детские сады.
Запись в детские муниципальные сады на 2018 учебный год производится в соответсвии с
законом об обязательном образовании.
Период записи в муниципальные детские сады.
Запись на 2018 учебный год осуществляется с17.01.2018 по06.02.2018 г.

День, время и место записи не влияют на очередность распределение детей по детским садам.
Предпочтение в распределении по детским садам будет даваться тем, кто записался в период
с17.01.2018до06.02.2018 г.
Возраст детей:
Запись производится в соответствии с поправкой к закону номер 32 об обязательном
образовании, принятой в кнессете 8.7.2013г.
5 лет – дети, родившиеся в период с 1. 1.2013 по 31.12.2013 г.
4 года – дети, родившиеся в период с 1.1.2014 по 31.12.2014г.
3 года – дети, родившиеся в период с 1.1.2015по 31.12.2015 г.
www.rishonlezion.muni.il

Запись в детский сад через муниципальный сай т разрешена только жителям, имеющим
прописку в городе. Запись через муниципальный сай т производится в период17.01.2018
до06.02.2018.

Те жители, у которых нет возможности произвести запись в детский сад через интернет из
дома, могут воспользоваться интернет стой ками, установленными в главном здании
муниципалитета и в Рамат Элияху (подробная информация находится в брошюре).
Запись в детские сады в центре записи (ул. Ха Кармель, 20, первый этаж):

1. Запись в центре записи производится только для новых жителей и тех жителей , кто
меняет квартиру в городе.
2. Необходимые документы:
Смотрите инструкции в данной брошюре
3. Запись в детские сады для неполных семей:
Смотрите инструкции в данной брошюре

День открытых дверей предназначен только для того, чтобы родители могли получить
впечатление от сада, в который планируют записать ребенка. Это не является обязательством
со стороны муниципалитета записать ребенка в данный детский сад.
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הצהרה ,הסכמה והתחייבות
תאריך

_ _____

_______________
-

_____________
-

-

.1

₪ 49

.

.

–

.2

₪ 79

.

.

–

.3

(-

–)

- 3.11-1

.

3

₪ 597

₪ 199

,
2
.

₪ 262

–

.

₪ 335

.

.

.
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החברה העירונית ראשל"צ
לתרבות ,ספורט ונופש

האגף לחינוך קדם יסודי
היחידה לרישום ושיבוץ

הצהרה ,הסכמה והתחייבות

חטיבת ספורט וקהילה

תקנון רישום לצהרוני גני הילדים תשע»ט

המשך מעמוד קודם
.4
10/08/2017
11/09/2017
10/10/2017
10/11/2017
11/12/2017

הנני מצהיר/ה בזאת כי פניתי לחברה העירונית ראשון לציון לתרבות ,ספורט ונופש בע"מ )להלן:
"החברה העירונית"( בבקשה לשבץ את בני/בתי למסגרת צהרון.

-

.*₪ 63
.*₪ 100
.*₪ 100
.* ₪ 100
.* ₪ 100

*

.
,

"(,

,

18.5.2018
–

14

.₪ 50 -

14 -

–

14
14 -

.5

1.6.2017

– 1.6.2017

18.5.2018

03-9546915

*

–

5%
–

.03-9547257 ,03-9547217

.

20-

.

.
.

-

20

.

.

-52-

הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת שידוע לי כי:
הצהרון הינו שרות המוגדר כקנייה מרצון.
.1
הרישום לצהרון כרוך בתשלום דמי רישום חד פעמיים בסך של  ₪ 100לילד אשר לא יוחזרו בכל מקרה ויהוו
.2
חלק מהתשלום בגין החודש הראשון.
הצהרון יפעל החל מתאריך  4בספטמבר  2018ועד תאריך  30ביוני .2019
.3
הצהרון יפעל חמישה ימים בשבוע ,בימים א' עד ה' .הצהרון לא יופעל בערבי חג ובימי ו'.
.4
הצהרון יפעל מסיום הלימודים ועד לשעה .16:30
.5
הורה יהיה רשאי בנוסף לרשום את ילדו לצהרון בין השעות  ,17:00-16:30בתוספת תשלום בסך ₪ 100
.6
לחודש ,מעבר לתשלום החודשי.
חובה להוציא את הילד מהצהרון ,עד לשעה  16:30מדי יום ביומו ,או עד לשעה  17:00במקרה שההורה רשם
.7
את ילדו לצהרון בין השעות .17:00-16:30
רישום חלקי לצהרון יהיה אפשרי החל מחודש נובמבר ,על בסיס מקום פנוי )לא פחות מ 3-ימים בשבוע(,
.8
לימים קבועים בלבד .הורה יהיה רשאי לשנות את הימים אליהם רשום ילדו לצהרון בהודעה בכתב .הודעה
כאמור תימסר לידי החברה העירונית עד ל 20-לכל חודש ותכנס לתוקפה ב 1-לחודש העוקב.
הורה אשר נרשם בתחילת שנה ל 5-ימים בשבוע לא יהיה רשאי לבצע שינוי לרישום חלקי.
.9
 .10הצהרון יופעל בימי חג על-פי לוח החופשות של האגף למעונות יום ומשפחתונים במשרד הכלכלה במתוכנת
של יום ארוך החל מהשעה  7:30ועד השעה ) 16:00לוח חופשות יימסר בתחילת שנה(.
 .11החברה העירונית תהיה רשאית שלא להפעיל את הצהרון עד  3ימים במשך שנת הלימודים ,כאמור בסעיף 2
לעיל ,בימים שבהם יתקיימו מסיבות ואירועים )כגון :חנוכה ,מסיבות סיום ואירועים אחרים(.
 .12בימי שביתה במשרד החינוך החברה העירונית תהיה רשאית )אך אינה חייבת( להפעיל את הצהרון גם בשעות
הבוקר ,החל מהשעה  ,07:30וזאת בתוספת תשלום בסך ) ₪ 50לא כולל ארוחת בוקר( עבור פעילות הבוקר.
 .13מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החברה העירונית תהיה זכאית לסגור או להפסיק הפעילות בצהרון
במקרה של שעת חירום ,שביתה או כל סיבה אחרת המהווה כוח עליון וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
במקרה זה לא יהיה ההורה זכאי להחזר כלשהו בגין הימים שבהם לא פעל הצהרון.
 .14בגין רישום של ילד שני לאותו צהרון תינתן הנחה בשיעור של  .10%בגין רישום של ילד שלישי ואילך לאותו
צהרון תינתן הנחה בשיעור של .15%
 .15הורים המעוניינים בהשתתפות מימון הצהרון יוכלו להגיש למשרד הכלכלה )לקראת חודש פברואר( ,טפסים
לבדיקת זכאותם להשתתפות כאמור .יודגש :כי מדי שנה מפרסם משרד הכלכלה רשימה של צהרונים
מוכרים על ידי המשרד ,וזאת מבלי שלחברה העירונית תהיה שליטה על זהות הצהרונים המוכרים .במקרה
שהוכרה הזכאות בהשתתפות בעלות מימון הצהרון כאמור ,יוחזר סכום ההשתתפות עם קבלת הכספים
ממשרד הכלכלה ובשיעור שאושר על ידי המשרד.
 .16במקרה שאותה משפחה זכאית גם להשתתפות של משרד הכלכלה בעלות מימון הצהרון ,כאמור בסעיף 15
לעיל ,וגם להנחה מטעם החברה העירונית ,כאמור בסעיף  14לעיל ,אזי יחושב שיעור ההנחה לפי הגבוה מבין
השניים .מובהר כי לא יתאפשר כפל הנחות.
 .17במקרה שילד יעדר מהצהרון מסיבות בריאותיות בלבד לתקופה העולה על  21ימים מתוך כל חודש נתון,
יחויב ההורה בתשלום מחצית שכר הלימוד החודשי .מובהר כי למעט המקרה המפורט בסעיף זה לא יהיה
ההורה זכאי להחזר כספי כלשהו בגין ימים מהם נעדר הילד מהצהרון.
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החברה העירונית ראשל"צ
לתרבות ,ספורט ונופש

האגף לחינוך קדם יסודי
היחידה לרישום ושיבוץ

בקשה להקמת

חטיבת ספורט וקהילה

בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון
הרשאה לחיוב חשבון

תקנון רישום לצהרוני גני הילדים תשע»ט

תאריך ______________

לכבוד,
בנק __________________(_____)

.19
.20

.21
.22

.23

מספר חשבון בנק

סניף _________________(______)

המשך מעמוד קודם
.18

סוג חשבון

סניף

בנק

("הבנק")

במקרה שלא הוסדרו ההתחייבויות הכספיות לחברה העירונית כגון :במקרה של אי-כיבוד הוראת קבע ואי-
חידושה תוך תקופה של  7ימים ,תהיה החברה העירונית רשאית להפסיק את הרישום בצהרון .במקרה זה
יחויב ההורה בגובה דמי ההשתתפות בגין התקופה בה שהה הילד בצהרון וכן בתשלום בגין חודש נוסף מעבר
לשהיית הילד בצהרון ובגין כל הוצאה או עמלה שתוציא החברה העירונית בגין אי-הסדרת ההתחייבות
כאמור.
כמו כן ,החברה העירונית תהיה רשאית להפסיק את השתתפותו של ילד במסגרת הצהרון במקרה שימצא
לא מתאים למסגרת זו ,על פי שיקול דעתה הבלעדי .במקרה זה יחויב ההורה בגובה דמי ההשתתפות בגין
התקופה בה שהה הילד בצהרון.
הורה יהיה רשאי לבטל את השתתפותו של הילד בצהרון בהודעה בכתב שתימסר עד ה 20-בחודש לגבי
החודש העוקב .במקרה שהודעה כאמור תימסר לאחר ה 20-בחודש ,יחויב ההורה בתשלום של חודש נוסף
מעבר לשהיית הילד במסגרת הצהרון .ביטול כאמור בסעיף זה ,יהיה עד חודש מרץ  .2019לאחר מועד זה
לא ניתן יהיה לבטל את הרישום לצהרון.
פתיחת הצהרון ,או המשך הפעלתו ,מותנית בהרשמתם ובשהייתם בצהרון של  15ילדים לפחות.
במקרה של סגירת צהרון ,כאמור בסעיף  21לעיל ,יחויב ההורה בגובה דמי ההשתתפות בגין התקופה בה
שהה הילד בצהרון בלבד .ההורה מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה ,דרישה או תביעה מהחברה העירונית בגין
אי-פתיחת הצהרון ,או סגירתו כאמור בסעיף  21לעיל ,וכי ידוע לו שלא יהיה זכאי לפיצוי או לתשלום כלשהו
בגין סגירתו של הצהרון.
העירייה תהיה רשאית לבצע שיפוצים במבנה הצהרון .במקרה זה תהיה החברה העירונית רשאית להעביר
את פעילות הצהרון למבנה חלופי למשך תקופת העבודות במבנה הצהרון .ההורה מצהיר כי לא תהיה לו כל
טענה ,דרישה או תביעה מהחברה העירונית בגין העברת פעילות הצהרון למבנה חלופי במהלך תקופת
העבודות ,וכי ידוע לו שלא יהיה זכאי לפיצוי או לתשלום כלשהו בגין ובקשר לכך.
הנני מתחייב בהתחייבות בלתי מותנית ובלתי חוזרת כדלקמן:
נא סמן את הרישום המבוקש:

לבצע רישום עד  16:30בתשלום של .₪ 875

באמצעות הוראת קבע בבנק
באמצעות כרטיס אשראי

לבצע רישום עד השעה  17:00בתשלום של .₪ 975

הרשאה כללית ,שאינה כוללת הגבלות.

או-

שם המוסד
(המוטב)

הרשאה הכוללת לפחות אחת מהמגבלות הבאות:
תקרת סכום החיוב __________ ₪
מועד פקיעת תוקף ההרשאה ביום

/

עיריית ראשון לציון חינוך

מספר משלם
אם יישלחו על ידי המוטב חיובים שאינם עומדים בהגבלות
שקבע הלקוח ,הם יוחזרו על ידי הבנק ,על כל המשמעויות
הכרוכות בכך.

/

לתשומת לבכם :אי סימון אחת מהחלופות המוצגות לעיל ,משמעה בחירה בהרשאה כללית שאינה כוללת הגבלות.

 .1אני/ו הח"מ ________________________מס' זהות/ח.פ____________________
("הלקוחות")
שם בעל/י החשבון כמופיע בספרי הבנק

מס' טלפון________________________,
מבקשים בזה להקים בחשבוננו הנ"ל ("החשבון") הרשאה לחיוב חשבוננו ,בסכומים ובמועדים
שיומצאו לכם מדי פעם בפעם ע"י המוטב באמצעות קוד המוסד ,בכפוף למגבלות שסומנו לעיל.

א.
ב.
ג.

)ידוע לי כי תיתכן עלייה בשכר הלימוד בהתאם לעליית השכר במשק(.

ד.
שם משפחה:

שם פרטי:

ת.ז:

שם ההורה:

ת.ז ההורה:

טלפון נייד:

תאריך__________________:

2

3

8

--

--

 .2כמו כן יחולו ההוראות הבאות:

נא סמן את אמצעי התשלום המבוקש:

)ידוע לי כי תיתכן עלייה בשכר הלימוד בהתאם לעליית השכר במשק(.

x

קוד המוסד (המוטב)

אסמכתא – מס' פיזי
(ת.ז .ילד)

חתימה_______________:

ה.
ו.
ז.
ח.

עלינו לקבל מהמוטב את הפרטים הנדרשים למילוי הבקשה להקמת ההרשאה לחיוב החשבון.
הרשאה זו ניתנת לביטול ע"י הודעה בכתב מאתנו לבנק שתכנס לתוקף יום עסקים אחד לאחר מתן
ההודעה לבנק ,וכן ניתנת לביטול עפ"י הוראת כל דין.
נהיה רשאים לבטל חיוב מסוים ,ובלבד שהודעה על כך תימסר על ידנו בכתב לבנק ,לא יאוחר מ3-
ימי עסקים לאחר מועד החיוב .ככל שהודעת הביטול ניתנה לאחר מועד החיוב ,הזיכוי ייעשה בערך
יום מתן הודעת הביטול.
היה רשאים לדרוש מהבנק ,בהודעה בכתב ,לבטל חיוב ,אם החיוב אינו תואם את מועד פקיעת
התוקף שנקבע בהרשאה ,או את הסכומים שנקבעו בהרשאה ,אם נקבעו.
הבנק אינו אחראי בכל הנוגע לעסקה שבינינו לבין המוטב.
הרשאה שלא יעשה בה שימוש במשך תקופה של  24חודשים ממועד החיוב האחרון ,בטלה.
אם תענו לבקשתנו ,הבנק יפעל בהתאם להוראות הרשאה זו ,בכפוף להוראות כל דין והסכם
שבינינו לבין הבנק.
הבנק רשאי להוציאנו מן ההסדר המפורט בהרשאה זו ,אם תהיה לו סיבה סבירה לכך ,ויודיע לנו
על כך מיד לאחר קבלת החלטתו תוך ציון הסיבה.

ט .אנו מסכימים שבקשה זו תוגש לבנק ע"י המוטב.
חתימת הלקוחות_____________________________

יש להחזיר את הטופס חתום לפקס03-9546915 :
או לשלוח לעיריית ראשון לציון הכנסות העירייה -הכרמל  ,20ראשון לציון  7526413מח' פרט.
טל'03-9547257 ,03-9547394 ,03-9547217 :
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האגף לחינוך קדם יסודי
היחידה לרישום ושיבוץ

האגף לחינוך קדם יסודי
היחידה לרישום ושיבוץ

טופס מס' (1א) :הצהרה להורים עצמאיים*
(לרבות הורים גרושים או פרודים)
לשנת הלימודים תשע"ט

טופס מס' (1ב) :תצהיר להורים עצמאיים*
(לרבות הורים גרושים או פרודים)
לשנת הלימודים תשע"ט
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האגף לחינוך קדם יסודי
היחידה לרישום ושיבוץ

האגף לחינוך קדם יסודי
היחידה לרישום ושיבוץ

כתב הצהרה על כתובת מגורים
בראשון לציון

נספח ד'  -אישור בקשה לרישום
לגן מוכר שאינו רשמי לשנה"ל התשע»ט

תאריך

תאריך

♣

.

______________________
____________________________

6- 5
4- 3

______/___/
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.1
________________
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______/____/
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האגף לחינוך קדם יסודי
היחידה לרישום ושיבוץ

האגף לחינוך קדם יסודי
היחידה לרישום ושיבוץ

בקשה לביטול רישום

טופס ייפוי כוח
___

תאריך

: /

1959 -

/

'

_______________

'

:

____________

'

: /
_____ ____

___________

:
______________
:
:
___

:

:
___________

___

)מוכר שאינו רשמי-דתי חרדי/שאנו חרדי(

_____________________

_
"

♣

. 03-9547515
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עיצוב :הינשוף עיצוב גרפי
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תאריכי הרישום
לגני הילדים
 ,06.02.2018-17.01.2018א' – כ"א בשבט התשע"ח
האגף לחינוך קדם יסודי
מוקד טלפוני בתקופת הרישום
טל ,03-9547979 .פקס03-9547515 .
מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות17:00-08:00 :
מוקד טלפוני במהלך השנה
טל ,03-9547979 .פקס03-9547515 .
מענה טלפוני בימים א',ג' ,ד' ,ה' בין השעות15:00-08:30 :
וביום ב' בין השעות18:00-16:00 ,13:00-08:30 :
היחידה לרישום ושיבוץ
רחוב הכרמל  ,20קומה  ,1ראשון-לציון
טל03-9547979 .
מועדי קבלת קהל בתקופת הרישום המוכרזת
בימים א׳ ,ג׳ ,ד׳ ,ה׳ ,בין השעות 14:30-08:30
וביום ב׳ בין השעות 18:00-16:00 ,13:00-08:30
מועדי קבלת קהל במהלך השנה
בימים א׳ ,ד' ,ה' ,בין השעות 14:00-08:30
וביום ב׳ בין השעות 18:00-16:00
מידע בנושא גביית תשלומי חינוך
מינהל הכספים  -הכנסות העירייה
טל03-9487500 .

בשפה האמהרית  -בעמוד  49מידע על הרישום בשפה האמהרית
בשפה רוסית  -בעמוד  48מידע על הרישום בשפה הרוסית
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