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 תאריכי הרישום

 בין אילו תאריכים ניתן לבצע הרשמה לגני הילדים?שאלה: 

ב' בשבט, ותסתיים  29/01/2017 -תאריך התפתח בתקופת הרישום לגני הילדים : תשובה

  כ"א בשבט. 17/02/2017תאריך ב

 ?29.01.2017-האם ניתן להירשם לפני השאלה: 

לילדים או הורים בעלי צרכים מיוחדים או בעלי צרכים  מוקדם יתאפשר רישום: תשובה

 -ניתן להגיע למרכז הרישום בבניין העירייה החל מתאריך ה .רפואיים ייחודיים /אלרגיות

, בצירוף המסמכים הרלוונטיים 03-9547979ובתיאום טלפוני במספר  22.01.2017

 המפורטים במידעון גני ילדים.

 להגיע ביום הפתוח. האם יש תאריך נוסף בו אוכל לבקר בגנים? /האיני יכול :שאלה

 בלבד. 17/01/2017-בתאריך ה הכניסה לגנים תתאפשר ביום הפתוח: תשובה

 האם יש קדימות בשיבוץ למי שנרשם ראשון?שאלה: 

בתקופת הרישום  בוצעכל עוד  ,ות בשיבוץ לתאריך בו נעשה הרישוםמשמעכל : אין תשובה

 .(17.02.2017-29.01.2017בין התאריכים ) .המוכרזת

 נרשמתי לאחר תקופת הרישום המוכרזת, האם עדיין אוכל לקבל את הגן המבוקש?שאלה: 

מועד יהיה על בסיס מקום פנוי ו ,המוכרזת בוצע לאחר תקופת הרישוםרישום אשר : תשובה

 .2017קבלת השיבוץ יידחה לסוף חודש יולי 

 

 

  

 תפריט ראשי



 גילאי הרישום

 איך עלי לדעת מהו גיל הרישום של ילדי? :שאלה

 : תשובה

 31 -עד הו( דבטבת התשע"כ"ט ) 4201בינואר  1: ילדים אשר נולדו בין התאריכים 3גילאי 

 (.הבטבת התשע" ט') 2014בדצמבר 

 31 -עד הו( גבטבת התשע" י"ט) 3201בינואר  1ילדים אשר נולדו בין התאריכים : 4גילאי 

 (.ד"ח בטבת התשע"כ) 2013בדצמבר 

 31 -עד הו)ו' בטבת התשע"ב(  2012בינואר  1ילדים אשר נולדו בין התאריכים : 5גילאי 

 )י"ח בטבת התשע"ג(. 2012בדצמבר 

. האם עלי לבצע רישום לגילאי 2013: ילדי נולד בשלושת החודשים הראשונים של שנת שאלה

 ?5-4או  4-3

 כגדול נחשב (,מרץופברואר  ינואר,: )בחודשים הראשונים של השנתון ילד שנולד: תשובה

 .5-4לגן לגילאי  משויךהשנתון ועל כן  מבחינת

 לרשום אותו לכיתה א'. מה עלי לעשות? /תילדי מיועד לעלות לגן חובה, אך אני מבקששאלה: 

: הדלגת שנה מצריכה המלצת פסיכולוג. על ההורים לבצע רישום על פי השנתון תשובה

בחון פרטי. את תוצאות האבחון יש להעביר אל יחידת הרישום והשיבוץ. לבצע אולאחר מכן 

 השיבוץ לבית הספר ייעשה על בסיס מקום פנוי.

 ברצוני שילדי יישאר שנה נוספת בגן טרום חובה, מה עלי לעשות?שאלה: 

. טובת הילד להעלותו לגן אינה אפשרית בגן טרום חובה שנה נוספת תלמידהשארת : ובהתש

  להשאירו שנה נוספת בגן חובה. ,חובה, ובמידת הצורך

 לא יעלה לכיתה א', מה עלי לעשות?ברצוני שילדי יישאר שנה נוספת בגן חובה ושאלה: 

יש לפנות אל מנהלת הגן, וזו תעביר חוות דעתה לשירות הפסיכולוגי. החלטת ועדת : תשובה

 מעוכבים תשלח לבתי ההורים. אנו משריינים מקומות בגנים עד למועד החלטת הוועדה. 

במידה ובקשת ההשארות תתקבל במשרדנו לאחר המועד הנקוב, השיבוץ ייעשה ע"ב מקום 

ופי, חייב לציין זאת בבקשתו וגם במקרה זה, השיבוץ הורה המעוניין בשיבוץ בגן חל. פנוי

 ייעשה ע"ב מקום פנוי.

  

 תפריט ראשי



 

 בחירת גן

 לרשום את ילדי לגן בשכונה אחרת? /ההאם אני יכולשאלה: 

את מירב  במעמד הרישום, ניתן לבקש שיבוץ לגן בשכונה אחרת. אנו נעשה: תשובה

 המאמצים להיענות לבקשתך, תוך התחשבות בצרכי המערכת ובקריטריונים לשיבוץ.

 דתי?-אחד ממלכתי וגן אחד ממלכתי לבחור גן /ההאם בעת הרישום לגן, אני יכולשאלה: 

 ממלכתי או ממלכתי דתי.: פשרותך לבחור מגמה אחתבא ,הרישום במעמד: תשובה

 . האם אוכל לרשום אותו לגן חובה?צעירהילדי מיועד לעלות לחטיבה שאלה: 

לגן חובה  ואת ילדלרשום מעוניין הורה הגן החובה. ל: החטיבה הצעירה מהווה תחליף תשובה

הגשת ממלכתי דתי. ללבחור בגן או  וחור גן שאינו ממוקם בשכונת מגורילב יצטרךבכל זאת, 

 ganim@rishonlezion.muni.il :לפנות ליחידת הרישום והשיבוץ בכתובת המייליש  ,בקשה

 .03-9547515או לפקס שמספרו: 

 

 

 

  

 תפריט ראשי



 איך ואיפה רושמים?

 איך נרשמים לגן הילדים?שאלה: 

שעות ביממה, בין  24: הרישום נעשה מהבית באמצעות אתר האינטרנט העירוני תשובה

. עליכם להיכנס לאתר האינטרנט העירוני ולהקליד 17/02/2017 – 29/01/2017התאריכים 

 לבחור גנים מועדפים באזור מגוריכם ולהזין פרטי כ. אשראי. ,את פרטי הזיהוי הנדרשים

אין ביכולתי לבצע את הרישום לגן בעצמי, האם מישהו אחר יכול לבצע את הרישום שאלה: 

 במקומי?

טופס בצטייד בתעודת הזהות שלו ושל הורי הילד ו: אנו מאפשרים זאת, על הרושם להתשובה

 ההורים. הרישום יבוצע בבניין העירייה.פוי כוח( חתום על ידי הרשאה )יי

 ברצוני להירשם לגן מוכש"ר )מוכר שאינו רשמי( מה עלי לעשות?שאלה: 

רישום במוסד החינוכי המוכר שאינו רישמי   עיל על מנת לבצעפנות לגוף המפיש ל: תשובה

 .באתר האינטרנטלאחר מכן יש להירשם  ולקבל אישור על קליטת הילד  )נספח ד'(.

 את כתובת מגורי במרשם האוכלוסין?האם לצורך ביצוע הרישום אני מחויב לעדכן שאלה: 

 .המגורים בפועללכתובת חייבת להיות זהה : כן, כתובת המגורים בתעודת הזהות תשובה

 לקבל מידע על הרישום והשיבוץ של ילדי? נ/תומעוניי /האני גרוששאלה: 

, המופיעות במרשם /ההכתובות של הורי הילד 2-לישלח : אישור בדבר ביצוע רישום תשובה

המגורים הנוכחית, יש לבקש כתובת בתעודת הזהות שונה מכתובת האוכלוסין.  במידה וה

 .ganim@rishonlezion.muni.ilול. ניתן לפנות בכתובת המייל: מיחידת הרישום דיוור כפ

 עלי לבצע רישום מחדש לגן הילדים?האם בכל שנת לימודים חדשה שאלה: 

 רישום מחדש לגן הילדים. יתבצע בכל שנת לימודים כן, : תשובה

 שהרישום שביצעתי נקלט במערכת? /תאיך אני יודעשאלה: 

כולל  ,תקבל מסרון ומייל אישור בדבר קליטת בקשת הרישום ,: בתום הליך הרישוםתשובה

 כראוי נקלט אינוהרישום , 0/000. במידה וקיבלת מספר פנייה עם רשומה 1/999מספר פנייה 

 יך לבצעו בשנית.ועל

  

 תפריט ראשי



/ חדשים בעיר מעבר דירה  

 שרותי לבצע רישום באתר האינטרנט?באפעברתי דירה בתוך ראשון לציון. האם שאלה: 

וכתובתם החדשה : הרישום באינטרנט אפשרי לתושבים המשנים כתובת בתוך העיר תשובה

 2עליכם לסרוק  ,. בעת שינוי כתובת7/10/2016 -האוכלוסין נכון ליום ה עודכנה במרשם

זה , חו(בצירוף ספחים עדכניים לכתובת המגורים בפועל)תעודות זהות של ההורים 

 שכירות/קניה או כל מסמך המעיד על זיקה לנכס.

 לעיר אחרת ומבקש לרשום את ילדי לגן, מה עלי לעשות? /תאני עוברשאלה: 

לכתובת , 2/7/2017בכתב עד לתאריך  בקשה לביטול רישום לגן הילדים יש להגיש: תשובה

תעודות  2בצירוף ) 03-9547515או לפקס שמספרו:  ganim@rishonlezion.muni.ilמייל: 

. אישור (ספחים וחוזה שכירות/קניה של הכתובת הנכס בעיר האחרתכולל זהות של ההורים 

 : מייל/טלפוןית)באמצעות המדיה שבה פנ ימי עבודה 2תוך  יישלח אליכםביטול הרישום 

 .מרגע קבלת בקשתך ך(במכתב תשהשאר

 לאן, מה עלי לעשות? /תיודע לעבור דירה בחודש יוני השנה, אך טרם יש וכוונתנו שאלה: 

 - 29/01/2017: יש לבצע רשום לגן בתקופת הרישום המוכרזת בין התאריכים:   תשובה

. לאחר מעבר רישום מאוחרעל מנת למנוע  ,על פי כתובת המגורים הנוכחית 17/02/2017

, תעודות זהות של ההורים 2)בצירוף ת יחידת הרישום על שינוי הכתובת לעדכן איש  ,דירהה

ספחים עדכניים לכתובת המגורים החדשה, חוזה שכירות/קניה או כל מסמך המעיד על  כולל

 .(זיקה לנכס

 רישום לגן? /תלציון, איך אני מבצע בראשון /האני חדששאלה: 

מבצעים את הרישום במרכז הרישום בבניין העירייה.  : תושבים חדשים בעירתשובה

 המסמכים הדרושים לביצוע הרישום הם: 

 טופס ביטול רישום מהעיר שממנה הגיעו )גם אם לא למד התלמיד ברשות(  .1

תעודות זהות של ההורים בצירוף ספחים מעודכנים על הכתובת החדשה בראשון  2 .2

 לציון

ון ארנונה, חוזה שכירות/קניה, טופס כל מסמך המעיד על זיקה לנכס כגון: חשב .3

 הצהרת מגורים בצירוף חשבון ארנונה של הכתובת המוצהרת.

  

 תפריט ראשי



 

 

 תשלומי חינוך

 האם עלי לשלם עבור רישום ילדי לגן הילדים?שאלה: 

, חובה לגני לימוד שכר יגבה לא, שלוש מגיל והחלתו חינם חינוך חוק תיקון בעקבות: תשובה

 אינן החוק הוראותיש לציין, כי . ג"תשע הלימודים משנת החל ,חובה טרום וטרום חובה טרום

 .כבעבר שיגבו וחינוך גופני,ריתמוסיקה  לימודי, הזנה בעבור הוצאות כוללות

 החינוך: להל"ן פירוט תשלומי

 אישיות תאונות ביטוח אגרות - חובה תשלום  .1

 של סך על עומד אישיות תאונות ביטוח עבור התשלום, ז"תשע הלימודים לשנת נכון

 המעודכנים לסכומים בכפוף, להשתנות יכול זה סכום. הלימודים לשנת לילד ח"ש 49

 .לעת מעתעל ידי משרד החינוך  המתפרסמים

 תרבות סל - רשות תשלום .2

 לילד ח"ש 79 של סך על עומד תרבות סל עבור התשלום, ז"תשע הלימודים לשנת נכון

 המתפרסמים המעודכנים לסכומים בכפוף, להשתנות יכול זה סכום. הלימודים לשנת

 מימון לצורך נועד תרבות סל עבור הרשות תשלום. לעת מעת החינוך משרד ידי על

 מתחומי מופעים כולל התרבות סל. הפורמלי לחינוך משלימות העשרה פעילויות

 שאינו בתשלום מדובר. והספרות המוסיקה, המחול, התיאטרון, הפלסטית האומנות

 הממומנות בפעילויות ישתתף ילדם כי מעוניינים שאינם הורים כן ועל, חובה בגדר

 .במימונו להשתתף שלא לבחור רשאים, התרבות סל באמצעות

 .גופני וחינוך ריתמוסיקה - (נוספות לימודים תכניות) ן"תל - נוספים תשלומים .3

 המחירים הם: ז"תשע החינוך משרד ל"מנכ חוזר פי על, ז"תשע הלימודים לשנת נכון

 התשלום. הלימודים לשנת לילד ח"ש 262 של בעלות - גופני חינוך ן"תל .א

 .המפעיל מול ההורים ידי על מוסדר

 במסגרת. הלימודים לשנת לילד ח"ש 335 של בעלות - ריתמוסיקה ן"תל .ב

 ידי על המועברת, מוסיקלית מפעילות נהנים בעיר הילדים גני כל, התכנית

 למושגי הילדים נחשפים אלו בשיעורים. בשבוע פעמיים לריתמוסיקה מורות

 .ואלתור ביצוע, פעילה האזנה באמצעות ותנועה נגינה, שירה, במוסיקה יסוד

 שלא ההורים יבחרו בהם בגנים וכי, ההורים להחלטת נתונה ן"התל הפעלת

 .התכנית תופעל לא, אלו שיעורים עבור לשלם

 

 תפריט ראשי



 

 

 שינוי / ביטול רישום

 באילו מקרים ניתן לבצע ביטול רישום?שאלה: 

 : קיימים שני מקרים בהם ניתן לבצע ביטול רישום:תשובה

 .מעבר לעיר אחרת 

 .רישום לגן פרטי 

   פקס שמספרולהגיש בקשה בכתב אל יחידת הרישום והשיבוץ לבקשות יש: 

, בצירוף ת. זהות narkis@rishonlezion.muni.ilאו באמצעות המייל  03-9547515 

 ההורים, כולל ספח. 2של 

 

 

 

  

 תפריט ראשי



 שאלות על שיבוץ

 מתי אקבל שיבוץ לגן הילדים?שאלה: 

וץ ובמקביל יפורסמו באתר ישלחו בדואר הודעות השיב 2017: במהלך חודש יוני תשובה

 העירוני.

 ?ואני סייעת בגן ילדים, אוכל לרשום את ילדי לאותו הגן שאלה: 

  לשבץ ילד למוסד חינוכי בו עובד קרוב משפחה ממדרגה ראשונה.לא ניתן : תשובה

 מידע על הרישום והשיבוץ של ילדי?לקבל  נ/תומעוניי /האני גרוששאלה: 

ילד, המופיעות הכתובות של הורי ה 2-ל יישלח ילדך שיבוץ שלאישור בדבר רישום ו: תשובה

במידה והכתובת בתעודת הזהות שונה מכתובת  המגורים הנוכחית, יש  במרשם האוכלוסין.

ניתן לפנות אליהם בכתובת המייל:  לבקש מיחידת הרישום דיוור כפול.

ganim@rishonlezion.muni.il. 

 לקבל את הגן המבוקש?נרשמתי לאחר תקופת הרישום המוכרזת, האם עדיין אוכל שאלה: 

מועד ו יהיה על בסיס מקום פנוי ,המוכרזת בוצע לאחר תקופת הרישוםרישום אשר : תשובה

 .2017קבלת השיבוץ יידחה לסוף חודש יולי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 תפריט ראשי



 הגשת ערר

 כיצד אוכל להגיש ערר על שיבוץ ילדי?שאלה: 

 גנים 2 עד לציין ניתן בערר. העירוני האינטרנט אתר באמצעות: ערר ניתן להגיש תשובה

 ימים שבעהגם ביחידת הרישום והשיבוץ  בעירייה  עררה באפשרותך להגיש את .נבחרים

 בדואר ובאתר שתשלח השיבוץ באיגרת יצוין המדויק המועד. הודעת השיבוץ קבלת לאחר

 הוגש שלא ערר .ידון לא הרשום המועד לאחר שיוגש רעריש לציין, כי  .העירוני האינטרנט

 .הערר בוועדת ידון לא והשיבוץ הרישום ביחידת או האתר באמצעות

 מהם קריטריונים בקבלת ההחלטה בוועדת ערר? שאלה:

 .חריגות רפואיות /משפחתיות  /אישיות  סיבות  :תשובה

 . ביותר לצעיר מהמבוגר ובסדר יורד הלידה לתאריך בהתאם הילד גיל

 .גיאוגרפית קרבה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 תפריט ראשי



 ילדים עם צרכים מיוחדים

 ילדי טרם נגמל מחיתולים, האם יוכל להתקבל לגן עירייה?שאלה: 

, לכן יש לסיים את תהליך לגמילה חשיבות רגשית וחברתית : כן, יחד עם זאת,תשובה

 הלימודים.הגמילה עד לתחילת שנת 

 רפואית צמודה בחינוך הרגיל? האם ניתן לקבל סייעתשאלה: 

 בחינוך הרגיל, עליך לשלוח : על מנת לקבל סיוע של סייעת רפואית צמודה לילדךתשובה

  פנייה המפרטת את בקשתך בצירוף מסמכים רפואיים. במעמד הרישום

או בפקס   narkis@rishonlezion.muni.il מסמכים ליחידה לרישום ושיבוץ יש לשלוח במייל

 .31/5/2017 -לא יאוחר מ 03-9547515

 קריטריונים להקצאת מלווה אישי לתלמיד

 לטיפול פולשני אקטיבי בשגרה:

תלמיד הנדרש לאחת מהפעולות המפורטות להלן על פי חוות דעת רופא המטפל ואינו יכול 

 התלמיד ודרישה לעצמאותו בטיפול:  לבצען עצמאית, תישקל זכאותו תוך התייחסות לגיל

 מתן חמצן 

 שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום 

 צנתור שלפוחית השתן 

 הזנה דרך זונדה/ גסטרוסטום 

 ניטור רמת סוכר והזרקת אינסולין 

 

 להשגחה למניעת מצב מסכן חיים מיידי:

להלן הזכאות לסיוע תיבדק לאחר קבלת חוות דעת רפואית עדכנית של רופא מומחה בתחום, 

  המצבים הרפואיים הכלולים בקטגוריה:

  ,אלרגיה מסכנת חיים למזונות הבאים: חלב, בוטנים, סומסום, אגוזים

 ביצים ודגים בלבד ובתנאי שמלווה באסטמה אלרגית.

 התקפים בחודש. 2-אפילפסיה כללית לא מאוזנת, כלומר יותר מ 

 .הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדימום לא מבוקר 

 מידית מפגיעה פיסית, כגון לאחר השתלת קוצב לב. סכנת חיים 

  

 תפריט ראשי



 

 

 

 רשימת גני הילדים

 

  

 

  

 

 תפריט ראשי

 

חטיבות צעירות לפי 

 שכונות

גני הילדים בחינוך 

 המיוחד

 שאינו מוכרבגנים 

 חרדי שאינו - רשמי

 מוכרב הילדים גני

 חרדי - רשמי שאינו

 ממלכתי וממלכתי דתי –גני הילדים לפי שכונות 

 
 הנוף מישור - 2 אזור המזרח שיכוני - 1 אזור

 האירוס/ראשונים/נחום גן - 4 אזור הדרים נווה - 3 אזור

 ראשון גני/רביבים - 6 אזור השומר/ם”רמב - 5 אזור

 ונעורים ראשון קדמת - 7 אזור ראשון מרום - 35 אזור

 יהודה נחלת - 10 אזור ם"רמב שכונת - 8 אזור

 חיל ובנות כצנלסון - 13 אזור אברמוביץ - 11 אזור

 ראשון קריית - 19 אזור הלל ונווה רמז - 15 אזור

 אליהו רמת - 22 אזור הלאום וקריית כרמים - 21 אזור

 הים ושער חוף נווה - 24 אזור ים נווה - 23 אזור

 דקלים נווה - 29 אזור שקמה נאות - 26 אזור

 נובל פרס - 33 אזור אשלים נאות - 30 אזור

 גנים קריית - 34 אזור



 

 דתי וממלכתי ממלכתי – שכונות לפי הילדים גני

 

 שיכוני המזרח – 1אזור 

מספר 

גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

 שושי חייט טלי ג'נבר 3-4 ממלכתי 17בוגלה  יונה מגפיים 517664 338

טבעת  459743 339

 הקסמים

חבצלת  4-5 ממלכתי 19יונה בוגלה 

 חג'בי

 שולמית זיתון

361 459768 
 

 עינת יהב ציונה מדמוני 4-5 ממלכתי 4הארז  לעוף עם הרוח

171 303701 
 

 10החרוב  חרוב
 

 הדס בן שמעון סברינה יניב 3-4 ממלכתי

84 303818 
 

 מלולשלומית  לאה יצחק 4-5 ממלכתי 7הרקפת  רקפת

170 170993 
 

מורדי הגטאות  סיפור על במה

52 

אביבה  4-5 ממלכתי

 שלוש

 ורד סולומון

מורדי הגטאות  כמו סיפורים 302497 80
58 

 צביה אוחנה דליה חג'בי 4-5 ממלכתי

77 

 

303255 

 

מעשה 

בחמישה 

 בלונים

 45שד יעקב 
 

 אורית פרידה ניצה נגר 3-4 ממלכתי

76 

 

303446 

 

 45יעקב שד  סיפורי קסם
 

 לימור קורדובה גליה שטרק 4-5 ממלכתי

184 445403 
 

 4הארז  שירת הלב
 

 שרה בוריה  חדוה אשרם  3-4 ממלכתי

89 335315 
 

 12האשל  האשל
 

אביבית  3-4 חמ"ד*

 מרדכי

 תהילה דוידי

87 306027 
 

מרבד 

 הקסמים

 9זרובבל 
 

 ליאת דריין רוחמה פישר 4-5 חמ"ד*

91 306159 
 

 16ישעיהו  הפרח בגני
 

 נורית טויל ענבל גובסי 3-4 חמ"ד*

92 306357 
 

 16ישעיהו  עץ הזית
 

 אנאל שלום יהודית יהוד 4-5 חמ"ד*

 86 421206 
 

 2שבטי ישראל  חיוך בכל פינה
 

 אורנה אמיר לימור עבדו 3-4 חמ"ד*

 בכפוף לאישור משרד החינוך 3-4 חמ"ד* 21בוגלה יונה  המנגינה 123123 347

 

  

 הילדיםרשימת גני  תפריט ראשי



 מישור הנוף -2אזור 

מספר גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

172 199976 

 

 יעל שמואל מירי יוספי 3-4 ממלכתי 3משה בן נחמן  הבית של יעל

173 248658 

 

רכבת 

 החלומות

 עדי גואטה רונית עקרוני 3-4 ממלכתי 3משה בן נחמן 

15 303610 

 

שירים 

 שובבים

 יפעת הכהן לאה ברוך 3-4 ממלכתי 3פיינשטיין 

28 124693 

 

 אורלי עזרא יפה סלמאן 3-4 ממלכתי 3פיינשטיין  מתנות

122 900571 

 

 6פיינשטיין  רימונים

 

ליאת שאקו  סולימנילבנה  3-4 ממלכתי

 כהן

 

 נווה הדרים – 3אזור 

מספר גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

79 303370 
 

בית לחם  אלף בית

11 

צליל זיתון  בתיה ראובן 4-5 ממלכתי

 וגנר

158 303396 
 

 נטע נחום לילי בכר 3-4 ממלכתי 16האבות  גומות החן

157 303479 
 

 שולמית וורם שרון דהן 4-5 ממלכתי 16האבות  נוצת זהב

6 302653 
 

 דפנה צ'אושו שושנה שרעבי 4-5 ממלכתי 3החוחית  אין דן דינו

11 303594 
 

הילד הזה 

 הוא אני

 יעל אברהם מאיה גולן 4-5 ממלכתי 3החוחית 

49 305276 
 

אושרית  עינב דוד  4-5 ממלכתי 38הקוקיה  תפוח בדבש

 איגרמן

19 303552 
 

 ענת גיל אביבית אברג'יל 4-5 ממלכתי 40הקוקיה  כל שנאהב

182 445379 
 

סימן שאני 

 גדול

 שירלי דבלה אילנה סעיד 3-4 ממלכתי 6הקוקיה 

183 445304 
 

ילדי העולם 

 שרים

 רויטל דוברה הילה חקשירי 3-4 ממלכתי 6הקוקיה 

 

  

 רשימת גני הילדים תפריט ראשי



 גן נחום/ראשונים/האירוס – 4אזור 

מספר גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

129 445288 
 

 אלבזגילה  רחלי חליבה 3-4 ממלכתי 11אבן תמר  חיבוק

128 303917 
 

   3-4 ממלכתי** 3רופין  פרפר נחמד

340 459685 
 

האחים  דגדוגים
אוסטשינסקי 

11 

 דגנית גיל חנה פסח 3-4 ממלכתי

81 303651 
 

האחים  יש לי חבר
אוסטשינסקי 

29 

 חגית רחימי אורית דיין 4-5 ממלכתי

82 303420 
 

השמש 

 הזורחת

האחים 
אוסטשינסקי 

29 

 מיטל טובי כהןענת  4-5 ממלכתי

375 534792 
 

ככה זה 

 בעברית

 טל שמש נופר לסרי 4-5 ממלכתי 30מאירוביץ' 

341 371021 
 

ניסע אל 

 השדה

 רויטל גולן זהבה כהן  3-4 ממלכתי 58מאירוביץ' 

174 299404 
 

 מירי לבנבאום שמחה עוזרי 4-5 ממלכתי 34סמילנסקי  אין כמוני

127 303339 
 

תלמור עומיסי  מיה כהן  4-5 ממלכתי 3רופין  מילים אחיות

 פחימה

343 459800 
 

סבתא מינה 

 מבנימינה

ענת שוב  4-5 חמ"ד 42בלקינד 

 משורר

 אורית צברי

21 306035 
 

מוסאל יצחק  אור ותכלת

2  

 לירז חג'בי מוריה מנצור 4-5 חמ"ד

192 306258 
 

 ליאורה יוסיפוף מזל אשר 3-4 חמ"ד 42סמילנסקי  אמנון ותמר

342 459628 
 

אותיות 

 מפטפטות

 מיכל דניאל תמי זולחיאן 3-4 חמ"ד** 42בלקינד 

ברכבת יושבת  121212 393

 ארנבת

שמשון זליג 

10 

 בכפוף לאישור משרד החינוך 3-4 ממלכתי

שמשון זליג  דירה להשכיר 161616 394

10 

 בכפוף לאישור משרד החינוך 4-5 ממלכתי

 **שינוי כתובת

  

 רשימת גני הילדים תפריט ראשי



 רמב"ם/השומר  – 5אזור 

מספר גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

23 302539 
 

 עינב כהן נאוה עודד 4-5 ממלכתי 2ביל"ו  חיפושית 

136 305227 
 

אצו רצו 

 גמדים

 ניצה יפת ליאורה רדיע 3-4 ממלכתי 7דרור 

135 303487 
 

חנה גישרי  שרון רביב 4-5 ממלכתי  7דרור  יונים צחורות

 שפיגל

94 303412 
 

אהבה ניגון 

 ופרח

 סיון סליטר יעל קרדיאן 3-4 ממלכתי 8תנחום 

93 304022 
 

אושרת  פנינה אליאס 4-5 ממלכתי 8תנחום  קרני אור

 אסולין ג'אן

314 445478 
 

 ילנה כץ שירן כנעני 4-5 ממלכתי 9נחמה  תירס חם 

367 517706 
 

יהודה לייב  אדון חלום

5 

 טניה לישצ'וק תמי אשל ויטמן 3-4 ממלכתי

368 517649 
 

סבתא 

 סורגת

יהודה לייב 

5 

 מירי חמודיס הדר ביטן 4-5 ממלכתי

188 306183 
 

הפרח 

 הזוהר

מולכו שלמה 

12 

 אהובה גיאת ענת יום טוב 3-4 חמ"ד*

24 306316 
 

חרוזים 

 עליזים

 תמר חרד ענבל אלקייב 4-5 חמ"ד* 2ביל"ו 

 

 רביבים/גני ראשון – 6אזור 

מספר גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

73 302554 

 

כתריאל  ציפורי גן עדן 

 1רפפורט 

אילנית  ציפי בן יוסף 4-5 ממלכתי

 קהלני

83 306076 

 

פריחת 

 הרימונים 

כתריאל 

 3רפפורט 

 אנג'לה נולמן ציפי אברהם 3-4 ממלכתי

74 303404 

 

שמואל  מלא אור

 20שרירא 

רוית מזרחי  שני איילות 4-5 ממלכתי

 )אלוק(

141 303529 

 

שמואל  פלאי עולם

 20שרירא 

 דניאלה ניניו מזל אהרון 4-5 ממלכתי

191 302547 

 

שמואל  אילן פורח 

 20שרירא 

 מירב כהן נעמה אלמנש 3-4 ממלכתי 

144 445312 

 

 צוות הקיבוץ העירוני 3-4 ממלכתי 25גוש עציון  כוכבים בדלי

377 534776 

 

 צוות הקיבוץ העירוני 4-5 ממלכתי 25גוש עציון  שלום ילדים

355 569079 

 

האחד עשר  עוץ לי גוץ לי

33 

 עינב יצחק רונית קלמיאן 4-5 ממלכתי

האחד עשר  סוד ורוד 131313 354

33 

 בכפוף לאישור משרד החינוך 3-4 ממלכתי

 

  

 רשימת גני הילדים תפריט ראשי



 מרום ראשון – 35אזור 

מספר גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה הגן כתובת שם הגן

294 445353 
 

סוד כמוס 

 לדובי

אורטל ביז  דנה אופיר 3-4 ממלכתי 2ההכשרות 

 הלוי

296 445247 
 

מיה  מלי קטיה 3-4 ממלכתי 2ההכשרות  דודי שמחה

 ויכסלפיש

295 445346 
 

 עידית דפדי אורלי סייפלד 4-5 ממלכתי 2ההכשרות  מרים והים

344 459719 
 

הלו הלו 

 אבא

ההתיישבות 

88  

 שגיא בכר תאיר קדמי 3-4 ממלכתי

346 459776 
 

מעשה 

 בחתוליים

ההתיישבות 

88 

תמר  אלמוג מחפוץ 4-5 ממלכתי

 ברד-שמידט

366 517680 
 

ההתיישבות  צילי וגילי

90 

תהילה גטניק  3-4 ממלכתי

 הובטן

 הדר שר

365 517672 
 

אלישבע מה 

 נחמדת

ההתיישבות 

90 

 רויטל סבג אתי זרקון 4-5 ממלכתי

357 569061 
 

ילד שלי 

 מוצלח

ההתיישבות 

90 

שירה  ליטל כרמלי 4-5 ממלכתי

 רוגצ'בסקי

 

 קדמת ראשון ונעורים – 7אזור 

מספר גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

190 189514 
 

-רעות פרש אזולאיעדינה  3-4 ממלכתי 5דוידזון  סתיו

 ירקאצ'י

189 305243 
 

נחמדים 

 מליון כפליים

 ליאת כחלון גלית שכטר 4-5 ממלכתי 5דוידזון 

199 189993 
 

השומר  שחף צחור

 3הצעיר 

קרן עזרי  רותי בן גיגי 3-4 ממלכתי

 נחמיה

198 198366 
 

השומר  סברס

 3הצעיר 

-אדוה חורב  אתי ארביב 4-5 ממלכתי

 רוטמנש

327 299412 
 

תנועות  ארץ הצבר

 16הנוער 

 טלי עקרי אביגיל אורי 4-5 ממלכתי

328 299420 
 

תנועות  כזה חבר

 16הנוער 

שירלי מרי  עליזה גריידי 4-5 ממלכתי

 לוגסי

329 146225 
 

השקד 

 הפורח

תנועות 

 16הנוער 

 טלי לוריה קרן בן חיון 4-5 ממלכתי

331 445338 
 

מה עושות 

 האיילות

תנועות 

 2הנוער 

קרן  סיגל סמדג'ה 3-4 ממלכתי

 בירקנפלד

330 355388 
 

תנועות  שדה קמה

 32הנוער 

 רות בילבול סמדר אהרון 3-4 ממלכתי

176 124511 
 

 שירן מלול ציפי בניטה 4-5 חמ"ד* 4דוידזון  מולדת

169 124529 
 

פופל מרדכי  כוכב ראשון 

8 

 מירב מכלוף אורה ג'רבי 3-4 חמ"ד*

 

  

 רשימת גני הילדים תפריט ראשי



 שכונת רמב"ם – 8אזור 

מספר גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

142 303883 
 

אברבנאל  הדוכיפת

35 

מירתה   3-4 ממלכתי

 אלבגלי

85 303727 
 

אברבנאל  פשוש

35 

 נינה בר מירב וקנין 4-5 ממלכתי

143 335307 
 

אברבנאל  עופר איילים

41 

 ספי פוגל ענבל משה 4-5 ממלכתי

165 303495 
 

אברבנאל  הג'ירף

41 

 אילנה יוספוב מרגלית כהן  4-5 ממלכתי

168 248807 
 

בוקר בהיר 

 אחד

 רוית אטיאס יעל אזולאי 3-4 ממלכתי 8אייזנבנד 

178 303453 
 

האגדות 

 הקסומות

 דניס אלקיים רינה קלברינו 4-5 ממלכתי 8אייזנבנד 

369 517698 
 

אני שר 

 מאושר

הגדוד 

 79העברי 

 גידי קדמי מיטל מורדה 3-4 ממלכתי

17 303537 
 

 טניה שמוטר עדי בן טובים 4-5 ממלכתי 34אלקלעי  ביצת פלאים

132 302513 
 

סיפורים 

 לניבי

 סוזי סדי עדנה אזולאי 4-5 ממלכתי 14ברנדייס 

138 303388 
 

המקום 

 שבלב

 אילנית כהן איילה יחזקאל 4-5 ממלכתי 14ברנדייס 

167 459669 
 

גבעת 

 הכפתורים 

 נילי מדהלה לילך סיני 3-4 ממלכתי 7חב"ד 

10 306126 
 

פרח לב 

 הזהב

איתנה  צילה ברוך 3-4 ממלכתי 12מרגולין 

 הבר-ארגיל

56 303503 
 

סיפורים 

 מתוקים 

 שרית יחיאלי דליה גפלה 3-4 ממלכתי 6עין הקורא 

57 303636 
 

מגדל של 

 קוביות

 אביטל גלב שרון שוקר 4-5 ממלכתי 6עין הקורא 

181 305193 
 

 שולי סעד גילה דדון 3-4 ממלכתי 23צ"ג בנות  נוגה

180 302695 
 

זימרת 

 הציפורים 

 אפרת כרמי אהובה גוטמן 4-5 ממלכתי 23צ"ג בנות 

146 445395 
 

 בתי לוין נטע לויאן 3-4 ממלכתי 26רמב"ם  ציפור הנפש

145 534768 
 

הפיל שרצה 

 להיות הכי 

קרן אור  מיכל טרי 4-5 ממלכתי 9דגניה 

 אברהם

166 569095 
 

הילדים 

 הנחמדים 

 כרמית וידל מירה ממי 3-4 ממלכתי 62רמב"ם 

שירים  569087 352

 ואוהבים

 ענת שאואר רעות אלמועלם 4-5 ממלכתי 62רמב"ם 

 

  

 רשימת גני הילדים תפריט ראשי



 נחלת יהודה – 10אזור 

מספר גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

348 459750 

 

העצמאות  ידיים של זהב

13 

אניטה  יסקיאס אבג'ו 3-4 ממלכתי

 פרקין

350 459792 

 

העצמאות  מעשה בכובע

13 

 ז'אנה גיסר דבי זרו 3-4 ממלכתי

349 459701 

 

העצמאות  הדוד אביב

13 

דקלה  זיוה יעקב 4-5 ממלכתי

 בוסקילה

205 421230 

 

הרב יצחק  אליעזר והגזר

 7שלינקה 

 גלית צימן יפעת אינדיק 3-4 ממלכתי

203 445270 

 

המטריה הגדולה 

 של אבא

הרב יצחק 

 7שלינקה 

 יעל כהן זיוה צהאי 4-5 ממלכתי

206 421214 

 

הרב יצחק  צבעונים

 7שלינקה 

 לימור מן קרן סייפלד 4-5 ממלכתי

202 445429 

 

שישה בשקיק 

 אחד

מוליק איל 

22 

רחלי רימון  גילה אדמסו 3-4 ממלכתי

 )שפירא(

201 445205 

 

מוליק איל  אני הולך לגן 

22 

גלי מצרי  איריס בלולו 4-5 ממלכתי

 גולי

219 517623 

 

מוליק איל  ענן על מקל

22 

 טלי פורת הילה דור 4-5 ממלכתי

373 517631 

 

 נועה יצחקי בהירה אורן 3-4 ממלכתי 9מלל ניסים  שומרי הגוזלים 

378 569053 

 

איתמר פוגש 

 ארנב

סימה  אתי רובשקין 4-5 ממלכתי 9מלל ניסים 

 דירנבוים

379 306191 

 

הרב צאלח  גלגלים

19 

שרה  יפית אלגם 3-4 חמ"ד*

 שינדלר

207 306167 

 

הרב צאלח  ילד פלא

6 

 שונטל כהן שירלי סיאני 4-5 חמ"ד*

 בכפוף לאישור משרד החינוך 3-4 ממלכתי 5סיטרמן  פיל פלפל 808080 390

 

 בכפוף לאישור משרד החינוך 4-5 ממלכתי 5סיטרמן  אוצר בשדה 171717 391

 

 

  

 רשימת גני הילדים תפריט ראשי



 אברמוביץ – 11אזור 

מספר גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

117 459636 
 

אהרון וברוך  אני בריא

6 

רעות  פאמלה חג'ג' 3-4 ממלכתי

 פלוסקר

39 309914 
 

שלושת 

 הפרפרים

אהרון וברוך 

6 

 ענת כהן הדס ארבלי 4-5 ממלכתי

241 445213 
 

אוסישקין  בואו עננים

38 

אסתי בן  ג'נט לוי 4-5 ממלכתי

 שבת

42 302471 
 

 יעל קרן לינה בנעים 3-4 ממלכתי 6אמזלג  טל תלתל

380 534743 

 

 אפרת ברטל דינה אבהרם 4-5 ממלכתי 15האורנים  תן לי יד

30 305128 
 

אותיות עשרים 

 ושתיים

אנגל אהרון 

3 

יוכי ואן דה  שירלי שרפי 4-5 ממלכתי

 קמפ

161 304808 
 

 אמי דגן מירב אליהו 4-5 ממלכתי  5גיסין  רימון זהב

162 305771 
 

צאלה  מיכל כהן  4-5 ממלכתי  5גיסין  יופי של עולם

 שפילמן

40 355370 
 

 דורית אבירם אושרת אזולאי 3-4 ממלכתי 6גיסין  סיפורים לטף

41 305359 
 

האריה שאהב 

 תות

 שושנה ביטון עופרה חכמפור 3-4 ממלכתי 6גיסין 

43 309922 
 

נרקיס מלך 

 הביצה

טרכטנברג 

26 

 אורית פיטרו נשלי חן גבאי 3-4 ממלכתי

44 305763 
 

מפתחות 

 הקסם

טרכטנברג 

26 

 שרית שליט מירי צבר 4-5 ממלכתי

46 306050 
 

סמדר  שושנה אלקלעי 3-4 ממלכתי 15קרל נטר  מתנת הים

 בלייטמן

45 305094 
 

 דורית עבדה ליאת כרמי 4-5 ממלכתי 15קרל נטר  מעיין הקסם

112 459735 
 

 זיוה אברהם פאבי סיאני 3-4 ממלכתי 19תרמ"ב  הצב של אורן

32 500959 
 

אנגל אהרון  קשת בענן

3 

 סמדר עמר תקוה סתלכיל 4-5 חמ"ד*

 

  

 רשימת גני הילדים תפריט ראשי



 כצנלסון ובנות חיל – 13אזור 

מספר גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

50 305946 
 

המסע אל האי 

 אולי

 שושנה לוי תהילה נדב 4-5 ממלכתי 15ברנר 

134 306019 
 

הכבש השישה 

 עשר

אורלי  נורית עבדו 3-4 ממלכתי 12גורדון 

 שרייבר

125 248864 
 

אפרת  אורית בוצצו 3-4 ממלכתי 32דובנוב  שירי ילדות

 יזרסקי

163 303008 
 

 כרמית דורן שרית רפאל 4-5 ממלכתי 7המעיין  בובה זהבה

164 304998 
 

 סיגל לוי סימי סויסה 4-5 ממלכתי 7המעיין  חברות 

53 372516 
 

עדינה  קן מגבעולים
 1כהנסקי 

איילת שביט  לורה יצקוביץ 3-4 ממלכתי

 בוסיבא

54 371898 
 

פתחו את 

 השער

עדינה 

 1כהנסקי 

נעה כספי  שלומית פרץ 4-5 ממלכתי

 רוזין

52 304220 
 

מבצע קדש  לקטנים גדולים

8 

ליאורה נכון  איריס יעקב 4-5 ממלכתי

 אמר

109 304055 
 

מבצע קדש  פניני טל

8  

 שרון שילו תמי גורגה 4-5 ממלכתי

108 445411 
 

רחל ינאית  שיר הגדי

 3בן צבי 

 גלית כהן קרולין אזולאי 3-4 ממלכתי

381 534750 
 

נוצת בית 

 החלומות

שד' מנחם 

 13בגין 

 מאיה טייכלר סיון רותם 3-4 ממלכתי

 

  

 רשימת גני הילדים תפריט ראשי



  רמז ונווה הלל – 15אזור 

מספר גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

69 304725 
 

החברים 

 שלי 

 איריס מגדל רחל גבאי 4-5 ממלכתי 8ברניצקי נתן 

70 304717 
 

 קלרה נחמדי מזל קורש 4-5 ממלכתי 8נתן ברניצקי  גן הכוכבים 

60 445445 
 

שבלול 

 בצנצנת

 ליטל יהודה רבקה בן דוד 3-4 ממלכתי 37יואל דרובין 

64 305748 
 

סיפורים 

 וחרוז

 אתי ישי יפית שבת 3-4 ממלכתי 31הורוביץ 

63 305862 
 

הפרפרים 

 הידידים 

 צחית אזולאי מזל עומסי 4-5 ממלכתי 31הורוביץ 

351 459644 
 

 נתאלי הוד רבקה מוסה 3-4 ממלכתי 1פיין בנימין  בחלומי

131 305300 
 

קסם 

 הצבעים 

 לאה הראל אורנה שרעבי 4-5 ממלכתי 2רוזין 

68 305458 
 

 מאורתמר  יפה בכר 3-4 ממלכתי 36הירשפלד  שיר נולד

67 304063 
 

 איריס כיבודי ענת גוטליב 4-5 ממלכתי 36הירשפלד  חרוז וצליל 

139 304543 
 

אושרת בן  4-5 ממלכתי 15ויניק  אי ירוק 

 אברהם

 מיקי גהא

140 302984 
 

 מאירה איסק דלית כהן 4-5 ממלכתי 15ויניק  טיול אחר 

65 445320 
 

-ורד פרל אוה תורג'מן 3-4 ממלכתי 37ויניק  כמו ים

 אלמליח

66 445221 
 

עולי הגרדום  בוקר טוב

44 

 דנה בורמנד מירב ליס 3-4 ממלכתי

58 305995 
 

שמש 

 במרום 

עולי הגרדום 

44 

 עינת מורן ורדה משה 4-5 ממלכתי

186 306001 
 

עולי הגרדום  כוכב קטן 

70 

 מיכל ראובני דורית אלמליח 3-4 ממלכתי

187 306506 
 

הגרדום עולי  ידידי טינטן

70 

שירן דינור  דורית זולוטונוב 3-4 ממלכתי

 זיגדון

155 304949 
 

עולי הגרדום  מעבר ליער

70 

 שני קליגרמן גבריאלה יפת 4-5 ממלכתי

156 304444 
 

עולי הגרדום  ארמון זהב

70 

 איילת טויטו איילה בן אהרון 4-5 ממלכתי

111 305508 
 

האור של 

 העולם

 לאה חביה זהבה סלטו 4-5 ממלכתי 11שפטל אריה 

149 304709 
 

כשאהיה 

 גדול

 סיגלית נתן דליה מדמוני 4-5 ממלכתי 11שפטל אריה 

386 459693 
 

 שרית צפדיה דבורה סבהט 3-4 ממלכתי 35התבור  דני גיבור

387 569046 
 

אני אוהב 

 לצייר

 אביב אביב ניצן כהן 3-4 ממלכתי 35התבור 

383 534784 
 

טיול לארץ 

 התווים

 הילה חביב דקלה אסרף 4-5 ממלכתי 35התבור 

34 124701 
 

האחים  סוכת שלום

 13סמילצ'נסקי 

מיכל שבר  שולה בוחבוט 3-4 חמ"ד*

 )אלמוג(

160 500934 
 

האחים  כחול ולבן

 13סמילצ'נסקי 

 ימית אברהם קרן לוי 4-5 חמ"ד*

 רשימת גני הילדים תפריט ראשי



 קריית ראשון – 19אזור 

מספר גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

35 303172 

 

מילים 

 ומנגינה

אביבית  מירי בן נעים 3-4 ממלכתי 6החלמונית 

 בירנבאום

113 304964 

 

 נטע אלתמן ליאורה רושוני 4-5 ממלכתי 14החרצית  פרח מלבלב

353 459651 

 

בטעם 

 ממתק

 מורן אלעזר ולדה ירמן 3-4 ממלכתי 7המרגנית 

212 303263 

 

 שני לוי אליס הדר 4-5 ממלכתי 2הפעמונית  בצל התאנה

213 304485 

 

 שוש עייני רבקה סמוכה 4-5 ממלכתי 4הפעמונית  כוכב האושר 

220 234203 

 

 אלה ספקטור רחל סגל 3-4 ממלכתי 6הפעמונית  ברוש

217 445239 

 

 שירי ורסנו קטי דהרי 3-4 ממלכתי 7הפרג  בחיק הטבע

209 304857 

 

  נוי אקוה 3-4 ממלכתי 9הפרג  אור

208 303222 

 

 מלכה כהן רבקה לכמני 4-5 ממלכתי 7הפרג  פרחי בר

214 304527 

 

אירית עידו  גילה בן ישי 4-5 ממלכתי 4הציפורן  שירו שיר

 פוגלמן

114 303321 

 

שבעת 

 המינים 

החלמונית 

17 

 ציפי קמחי אסתר דהרי 3-4 חמ"ד*

216 306084 

 

 יפה קאפח עדנה ואנונו 4-5 חמ"ד* 3המרגנית  זמרת הארץ 

 

 כרמים וקריית הלאום – 21אזור 

מספר גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

254 303230 
 

גבעת 

 החיפושיות

 הילה ליבוביץ רונית אזולאי 3-4 ממלכתי 11הגת 

252 445361 
 

סוכריה על 

 מקל

 סיגל סביון נינה כהן 3-4 ממלכתי 6התירוש 

256 303206 
 

 עדי ברדמן אביבה כהן 3-4 ממלכתי 6התירוש  שיר שמח

257 900522 
 

הארנב 

 ממושי

אריאלה  רבקה בשארי 3-4 ממלכתי 6התירוש 

 קיסר

372 517607 
 

הטרקטור 

 בארגז החול

ישראל גלילי 

17 

 רויטל צור רינה ג'אן 3-4 ממלכתי

371 517615 
 

מפוחית 

 פלאים קטנה

ישראל גלילי 

17 

 נטלי שמש יפה נחום 4-5 ממלכתי

טיפה  404040 388

 וטיפונת

 בכפוף לאישור משרד החינוך 3-4 ממלכתי ישראל גלילי 

גורו לא כן  181818 389

 גורו

 בכפוף לאישור משרד החינוך 4-5 ממלכתי ישראל גלילי 

 

  

 רשימת גני הילדים תפריט ראשי



 רמת אליהו – 22אזור 

מספר גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

97 304477 

 

ספינת  חרוב פלאים

 14השלושה 

 נגה כלפא גלית ירחי 4-5 ממלכתי

105 500967 

 

ריקוד 

 ומנגינה

קהילת ניו 

 5ג'רסי 

 רונית גזית רותי מלכה 3-4 ממלכתי

55 305961 

 

קהילת ניו  תמר

 5ג'רסי 

שמרית בן  קרן כהן 4-5 ממלכתי

 אברהם

106 306415 

 

ספינת  ריח אורנים

 14השלושה 

 ריקי שלמה רחל מהרי 3-4 חמ"ד*

100 306068 

 

הרב בנימין  קול פעמונים 

 4מינץ 

חמ"ד* 

 תורני

 רבקה חדד אורית לוי 3-4

99 306365 

 

ירושלים של 

 זהב

הרב בנימין 

 4מינץ 

חמ"ד* 

 תורני

 ענת חיים דקלה סמירה 4-5

101 304428 

 

בצל אילן 

 פורח 

שניאור זלמן 

26 

חמ"ד* 

 תורני

 גוב-סיון בן גבייהגאולה  3-4

 

 נווה ים – 23אזור 

מספר גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

223 170985 
 

 רוזי חיים נחמה סתלכיל 3-4 ממלכתי 2ה' באייר  גן האלמוגים

37 335281 
 

מעבר 

 לקשת 

 אושרה גבאי סיגל יוסף 4-5 ממלכתי 2ה' באייר 

210 309906 
 

מקהלה 

 עליזה

 ענבל אילוז הדסה אבגי 3-4 ממלכתי 42ה' באייר 

36 157701 
 

 טלי ציפרבלט תמי יפת 4-5 ממלכתי 42ה' באייר  חיוכים 

225 143347 
 

אילנית  סיון טוב 4-5 ממלכתי 42ה' באייר  הגן הירוק

 כדריה

226 143354 
 

יש פלא 

 מעבר לדלת 

 שולה ידיד קדוששרית  4-5 ממלכתי 42ה' באייר 

227 335836 
 

זרעים של 

 מסטיק

אפרת )רחל(  3-4 ממלכתי 26הנחשול 

 ישעיהו

 עדי ז'אנה

250 445452 
 

 רעות מקס מירה סמואל 3-4 ממלכתי 26הנחשול  שלולי 

302 303198 
 

פרפרים מכל 

 מיני צבעים

 קארין מיטרני אילנה אביטל 4-5 ממלכתי 26הנחשול 

249 445460 
 

שלום לך 

 עולם 

מבצע ברוש 

2 

 נטלי שחר גלית הרשקוביץ 3-4 ממלכתי

248 445296 
 

יונה עם עלה 

 של זית

מבצע ברוש 

2 

 שרית ברוקס רעות אלזם 4-5 ממלכתי

222 900530 
 

מבצע  גן גורים

 68שלמה 

טטיאנה  לידיה אורן 3-4 ממלכתי

 גודז'יק

229 124602 
 

מבצע  ארץ הילדים

 68שלמה 

 טל ארזי לאה צברי 4-5 ממלכתי

 

  

 רשימת גני הילדים תפריט ראשי



 נווה חוף ושער הים – 24אזור 

מספר גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

110 304493 
 

לימור  רוית קמחי 4-5 ממלכתי 7אדר  תכלת וארגמן

 דרוקר

211 371880 
 

טטיאנה  3-4 ממלכתי 1אח"י להב  איילת מטיילת

 בורליק

 פלר קמר

194 421248 
 

 מזל בייז סימה זריהן 4-5 ממלכתי 1אח"י להב  חנן הגנן

221 304105 
 

 דנה גבריאל אורלי מלכה 4-5 ממלכתי 6חיל המודיעין  אצלנו בחצר

121 304683 
 

הכוכבים 

 המשתובבים

 אורלי ניב ליאת גרמניק 3-4 ממלכתי 3חיל הרגלים 

152 305938 
 

 ריבה דנקור שרונה יוספי 4-5 ממלכתי 4חיל הרגלים  מיץ פטל 

154 445254 
 

הנשיקה 

 שהלכה לאיבוד

 מירב סבג איילה צברי 3-4 ממלכתי 14מבצע נועה 

153 445197 
 

 מיכל פלג אביבה כהן  4-5 ממלכתי 14מבצע נועה  אליק בליק

358 445437 
 

חיל התותחנים  שמוליקיפוד

30 

 שירה לוי רחלי אנגלר 3-4 ממלכתי

360 459818 
 

על ההר יושב 

 ענק

 יפית סולימן חופית חן  3-4 ממלכתי 16מבצע נועה 

359 459677 
 

גדי קטן רוצה 

 חבר

 גלית שוקר סימה סורני 4-5 ממלכתי 16מבצע נועה 

104 569038 
 

חמ"ד*  7חיל הצנחנים  חמ"ד חב"ד

 חב"ד

 ניצה זורנו  3-4

376 517656 
 

חמ"ד*  14שער המלך  חמ"ד חב"ד 

 חב"ד

רבקה  4-5

 בראשית 

 לאה אוחיון

  

 רשימת גני הילדים תפריט ראשי



 

      נאות שקמה – 26אזור 

 מספר גן

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

275 125500 
 

שלושה 

 אורנים

אבן גבירול 

9 

 דורית אברט מרים חיים 3-4 ממלכתי

269 124552 
 

פזמון 

 ליקינטון

 עדה בן משה לאה ויצמן 3-4 ממלכתי 1אלחריזי 

270 124560 
 

 רעיה גלזר רות זהבי  3-4 ממלכתי 1אלחריזי  הירח הצהוב

259 146381 
 

חרוזים 

 בשמש

 גלית ירימי לילך מוזס 3-4 ממלכתי 2בית הלוי 

273 126714 
 

 יפית מלכין לימור ברדע 3-4 ממלכתי  2בית הלוי  דג הזהב

274 133223 
 

העולם מלא 

 צבעים

 ג'ולי דוידאי טירנה אליאס 3-4 ממלכתי  2בית הלוי 

278 133215 
 

טיפה של 

 צוף

 אוסנת צמח חיה רושו 3-4 ממלכתי 11קלישר 

271 125476 
 

מרסלה  אירית כהן 3-4 ממלכתי 3רמח"ל  כובע קסמים

 הירש

272 124578 
 

אסתר  סמדר בחר 3-4 ממלכתי 4רמח"ל  עץ הצאלון

 הרטונג

267 124537 
 

וכולם 

 חברים 

הרבי 

 1מלובביץ 

 בלה בונדה מרים נונה 3-4 חמ"ד*

268 124545 
 

המנגינות 

 הצעירות

הרבי 

 1מלובביץ 

 דקלה נהדר ברכה כהן  4-5 חמ"ד*

247 169508 
 

האותיות 

 העבריות

 ורד אברהם מור סיאני 4-5 חמ"ד* 4רמח"ל 

362 464339 
 

לב חיים -בר חמ"ד חב"ד

3 

חמ"ד* 

 חב"ד

 מזל אמסלם סמדר אלקיים 4-5

 

 נווה דקלים – 29אזור 

מספר גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה כתובת הגן הגן שם

291 903773 

 

 יעל אשכנזי יפה חזן 3-4 ממלכתי 9אוגדה  קרני החמה

292 142919 

 

איילת 

 השחר

אילנה  גלי אלון 3-4 ממלכתי 9אוגדה 

 גולובוב

290 445262 

 

נווה דקלים  החליל

22 

 ורד לוי חגית מנחם 3-4 ממלכתי

 

  

 רשימת גני הילדים תפריט ראשי



 נאות אשלים – 30אזור 

מספר גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

283 

 

 

124644 

 

שרביט 

 הקסמים

 אילנה טביב רוחמה בארי 3-4 ממלכתי 2האורגן 

284 124636 

 

מקהלת 

 נוגנים

 שלהבת לוי שאול אורית 3-4 ממלכתי 2האורגן 

309 133306 

 

תיבת 

 החלומות

אולגה  רחל שרעבי 3-4 ממלכתי 2החצוצרה 

 ציבולניק

310 133298 

 

 שרון דרימר מתי גלנטי 3-4 ממלכתי 2החצוצרה  עופרי

243 445387 

 

 מירב אריאן סימה שלמן 3-4 ממלכתי 2המצלתיים  פרח עציץ 

286 903732 

 

 סיגל גל דבורה עמית 3-4 ממלכתי 2המצלתיים  גלים

287 124628 

 

צפרים 

 ודבדבן

 מאיה לוי אוסנת סיני 3-4 ממלכתי 1הקלרנית 

289 126672 

 

הפרפר 

 והפרח 

אלינור לוזון  מורן שושני 3-4 ממלכתי 1הקלרנית 

 ברוקס

242 903740 

 

חבצלת  עדי גרמבק 4-5 חמ"ד* 2המצלתיים  ויהי ערב

 מעודה

282 335323 

 

חמ"ד*  1האורגן  מנחם

 חב"ד

רונית  רחל ראשון 3-4

 אברהם

 

      פרס נובל – 33אזור 

מספר גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

317 157339 

 

ארמון 

 הפרפרים

פרס 

שמעון/אוטו 

 ורבורג

 צילה נימני חג'ג'אורלי  3-4 ממלכתי

318 157321 

 

פרס  צמד חמד

שמעון/אוטו 

 ורבורג

 מירב סרוסי ענת שהרבני 3-4 ממלכתי

319 169698 

 

הפרפר 

 הכחול

פרס 

שמעון/גלזר 

 דונלד

אילנית  אורית כהן 3-4 ממלכתי

 אלחנני

323 179044 

 

מלך 

 הפעמונים

פרס 

שמעון/גלזר 

 דונלד

 ישראלה דוד גרציה צנחני 3-4 ממלכתי

 

  

 רשימת גני הילדים תפריט ראשי



 קריית גנים – 34אזור 

מספר גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

240 304121 

 

חרוזים 

 אדומים 

בית הערבה 

6 

מלכה לוי  טורקיהסוזי  3-4 ממלכתי

 אסנין

239 303131 

 

חגיגה של 

 צבעים

בית הערבה 

6 

מירית  דנית קפאש 4-5 ממלכתי

 אלעזר

8 445189 

 

 רויטל פרטוש לאה אברבנאל 3-4 ממלכתי 5גאולים  איה פלוטו

232 303099 

 

גליה אלמוג  ממי למלם 3-4 ממלכתי 7דן  עץ התות

 עוקשי

231 303115 

 

 הדסה נחשון מעיין שושני 4-5 ממלכתי 7דן  דרורים

236 305482 

 

דלת 

 הקסמים

 בתיה אלבז שרונה סורה 4-5 ממלכתי 7נגבה 

238 402917 

 

שלוש 

 המשאלות

 מירב חיים ליאורה בן שטרית 4-5 ממלכתי 7עמיר 

 

 שכונות לפי חטיבות צעירות
מספר 

 שכונה

שם 

 השכונה

מספר 

מוסד 

 במשה"ח

מספר 

גן 

 ברשות

כתובת  שם החט"צ

 הגן

שם  שנתון מגמה

 המנהלת

מישור  2

 הנוף

 גיבשטיין מישור הנוף 22 160952

 31 יהושע

 ורד שיליאן 5 ממלכתי

160960 26 

איריס  5 ממלכתי 2היין  זיו -כרמים  2 900555 כרמים 21

 3 900563 בנימיני

 

26 

נאות 

 שקמה

גדולי  מרחבים 261 110460

 7ישראל 

 לויןדליה  5 ממלכתי

דורית  1ריב"ל  שקמה 264 124610

-נווה עו"ז  299 142778  קראדי

 משלב

 4מרים 

נווה  29

 דקלים

נווה  נווה דקלים 260 128413

 53דקלים 

חמדה  5 ממלכתי

 293 143362 שרייבהנד

נאות  30

 אשלים

התזמורת  אתרים 281 124651

13 

הדר דורות  5 ממלכתי

 ארנון

התזמורת  אמנויות 311 142786

19 

מעיין בן 

 אטייה

-אשלים 300 133249

 אנתרופולוגי

התזמורת 

43 

אסנת 

 פרנקל

מעגל  פרס נובל 320 160986 פרס נובל 33

 2השלום 

 דליה כהן 5 ממלכתי

175356 322 

 

  

 רשימת גני הילדים תפריט ראשי



 

 גני הילדים בחינוך המיוחד
מספר 

גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מנהלת הגן סייעת הגן שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

7 304592 
 

שמרית  מירי עזרא 3-4 ממלכתי 5גאולים  דובונים

 306175 16 כחלון
 

 יונה פינשטיין קטנטנים

 3צבי 

אינסה  כהןקרנית  3-5 ממלכתי

 336081 33 גולצמן
 

עץ של 

 חרוזים

הודיה  צרננקומרינה  3-5 ממלכתי 19תרמ"ב 

 199984 123 טרבלסי
 

 חסידימיטל  תמר בן יוסף 4-5 ממלכתי 50יגאל אלון  אני אוהב 

148 319061 
 

 פרץלי  הילה גלזר 4-5 ממלכתי 10הבריגדה  רעים

204 306134 
 

 צאלח הרב גן גני

 6משה 

אושרת  נינה קפלן 4-5 ממלכתי

 304774 215 פינקר
 

חברים 

 טובים

 יזדימיכל  שושנה אלון 4-5 ממלכתי 4הציפורן 

218 305953 
 

ליבי 

 )מיח"א(

 מיכאליהדס  ענת כהן  3-4 ממלכתי המרגנית

228 305045 
 

 קולרןענת  אסתר קסו 4-5 ממלכתי 26הנחשול  הקרוסלה

 319079 230 אטיאס
 

עוגת 

 הפלאים

 אורטל חסיד סוזי נצר 3-5 ממלכתי 7דן 

245 169714 
 

אודם  מאיה מאיר 3-4 ממלכתי 2המצלתיים  גן חביב

 266486 251 ויקטורי
 

ליצן 

 הדובדבן

 גל בןענבל  נטלי עוזרי 4-5 ממלכתי 13הגת 

253 900548 
 

בין כרמים 

 ושדות

אורה  אילנה ליברמן 3-4 ממלכתי 11הגת 

 304584 255 גויכרברג
 

בונה  דב'ילה

 בית

 מירי בנימין טוטייבילנה  3-5 ממלכתי 6התירוש 

258 266783 
 

 עובדיהלאה  אביבה ממוקה 4-5 ממלכתי 4הלוי  בית נעים ברוח

266 302299 
 

העולם הוא 

 גדול

 אילנה מלכה רצאביחרות  3-5 חמ"ד 11 קלישר

276 266478 
 

ניסים 

 ונפלאות

 אביגייל חן בי'חגחגית  3-4 ממלכתי 9גבירול  אבן

277 336206 
 

 סיגלית כהן אליאסאסתר  3-5 חמ"ד 1אלתרמן  תורני

279 371385 
 

שיר 

 השירים

 גיתית כוכבי גיספאןלילך  3-5 חמ"ד 1אלחריזי 

288 336107 
 

שירים 

 וסיפורים

 חלי יחיאל יואחניןלבנה  3-5 ממלכתי 1הקלרנית 

307 304550 
 

 ראובןגיל  אביטל מור 4-5 ממלכתי 2החצוצרה  ספיר ולשם

308 302018 
 

חניתה  נעמי בסון 3-5 ממלכתי 2החצוצרה  כספיון

 336099 313 מועלם
 

גשם של 

 נשיקות

 צלרשרית  מלכה רדעי 3-5 ממלכתי 13 התזמורת

 182840 325 (פרי)
 

נשיקת 

 הפתעה

פרס 

 שמעון/ורבורג

 הלוידינה  ג'ולי לוי 4-5 ממלכתי

332 266494 
 

הנוער  תנועות רק שלי

4 

 שרמןעינת  אילנית לוי 3-4 ממלכתי

333 336040 
 

הבלון 

 הסגול

 קניוקרותם  מינרבה עומסי 4-5 ממלכתי 19 האורנים

334 302315 
 

הבלון 

 הכחול

הדר  אליס מימוני 3-5 ממלכתי 19 האורנים

 301861 335 אלישקובי
 

הבלון 

 האדום

 ראובנייעל  שרית אליאס 3-5 ממלכתי 19האורנים 

336 302257 
 

הבלון 

 הצהוב 

 ספירשירלי  אלינור אהרון 3-5 ממלכתי 19האורנים 

356 463877 
 

זרת זרת 

 לשלום

 גל ששון אסקיסאילנה  3-5 ממלכתי 7משה  ארנון

363 304170 
 

אגוז של 

 זהב

 רינת כהן מיל'גרויטל  3-4 ממלכתי 2ברוש  מבצע

364 146373 
 

אל -בת סבטה רוזנברג 4-5 ממלכתי 7משה  ארנון מפתח הלב

 523092 370 נחמיה
 

 גוהריסיגל  עדי הרבי 4-5 ממלכתי 3חיים  לב-בר ההר הירוק

374 305177 
 

 ענת דרורי שהריאיריס  4-5 ממלכתי 2ברוש  מבצע ילדי האביב

51 536250 
 

נחמד מכל 

 הימים

דוריס  עידן יפת 4-5 ממלכתי 3גן יבנה 

 536300 384 גרוסמן
 

ילד ילדה 

 וקשת

אריאלה  ליאור לידיה 4-5 ממלכתי 43התזמורת 

 536276 321 אברמוביץ
 

חברים 

 יקרים

השלום  מעגל

2 

 צדוקתום  חגית נקיס 3-4 ממלכתי

75 534735 
 

צורות של 

 לב

 שני נגר מליחיעליזה  3-4 ממלכתי 11בית לחם 

324 536292 
 

כולם 

אומרים 

 שלום

פרס 

 שמעון/ורבורג

דקלה בן  טוני אקוה 3-4 ממלכתי

 536284 102 חכם
 

 זלמן שניאור השפן הלבן

26 

 כהןרוני  גטניואונית  4-5 ממלכתי

 571943 27 בחור
 

חבר חדש 

 בא לגן

 צליל לוי אילה אאוליה 3-5 ממלכתי 32גלוסקין 

382 571950 
 

ג'ירף בג'ינס 

 כחול

שלומית  רויטל כהן 3-4 ממלכתי 35התבור 

  סבג נחום
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 חרדי -גני הילדים בחינוך המוכר שאינו רשמי 
מספר 

גן 

 ברשות

מספר גן 

 במשה"ח

 מספר טלפון שכונה שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

-מגן אברהם 548065 515
 (בנים)-מעיין

 

וילנסקי 

 2וולף 

 03-9494016 רמת אליהו 3-4 חרדי

516 548073 
 

-מגן אברהם
 (בנים)-מעיין

 

וילנסקי 

 2וולף 

 03-9494016 רמת אליהו 4-5 חרדי

 תורה מעיין 47860 504

 30ועבודה 

 058-6167568 רמת אליהו 4-5 חרדי

 053-6243199 נווה חוף 3-4 חרדי 6ארגמן  היהלום שבכתר 137489 502

 053-6243199 נווה חוף 4-5 חרדי 6ארגמן  היהלום שבכתר 166892 501

 קלאוזנר אור הללויה 374074 520

 3 יוסף

רביבים/גני  3-4 חרדי

 ראשון

050-2140800 

 קלאוזנר נשי אגודת ישאל 367854 522

 1 יוסף

רביבים/גני  3-4 חרדי

 ראשון

03-9580383 

 052-6426389 רמב"ם 4-5 חרדי 1פישלזון  חדר ראשון 168583 503

גני אגודת  45013 507

 בנות -ישראל 

 לייב יהודה

33 

 054-6642677 רמב"ם 3-5 חרדי

 הלוי יהודה בנות -צ"ג  19521 505

8 

 054-6642677 רמב"ם 4-5 חרדי

רשת גני אגודת  474197 508

 בנים -ישראל 

 054-6642677 רמב"ם 4-5 חרדי 39 ירושלים

רשת גני אגודת  474171 523

 בנים -ישראל 

 054-6642677 רמב"ם 3-4 חרדי 39 ירושלים

צ"ג בנות  רשת חב"ד 550533 517

34 

 03-7161405 רמב"ם 3 חרדי

צ"ג בנות  רשת חב"ד 550541 518

34 

 03-7161405 רמב"ם 4 חרדי

צ"ג בנות  רשת חב"ד 550558 519

34 

 03-7161405 רמב"ם 5 חרדי

511 564468 
 

אור מלכה חב"ד 

 )בנות(

הנביאים 

13 

 03-9580348 שיכון המזרח 4-5 חרדי

512 564476 
 

אור מלכה חב"ד 

 )בנות(

הנביאים 

13 

 03-9580348 שיכון המזרח 3-4 חרדי

513 542514 
 

אור מלכה ת"ת 

 חב"ד )בנים(

 03-9580348 שיכון המזרח 4-5 חרדי 111 נחמיה

514 549139 
 

אור מלכה ת"ת 

 חב"ד )בנים(

 03-9580348 שיכון המזרח 3-4 חרדי 111 נחמיה

מעפילי  אור וטללים 365288 500

 7מרוקו 

 054-8478875 שיכון המזרח 4-5 חרדי

509 716373 
 

אגודת ישראל 

 בנות

 054-6642677 שיכון המזרח 4-5 חרדי 31הרקפת 

אגודת ישראל  718569 510

 בנות

 054-6642677 שיכון המזרח 3-4 חרדי 31הרקפת 
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שאינו  –גני הילדים בחינוך המוכר שאינו רשמי 

 חרדי
מספר גן 

 במשה"ח

 מספר טלפון שכונה שנתון מגמה כתובת הגן שם הגן

 –מוכש"ר  4ה' באייר  גן קידס 425413

שאינו 

 חרדי

 נווה ים 3-4

 

03-9622520 

 –מוכש"ר  14הסוכה  גני זיו חלי 426866
שאינו 
 חרדי

 052-3435255 כרמים 3-4

אבא הלל סילבר  גני תלי 427054

2 

 –מוכש"ר 
שאינו 
 חרדי

3-4 

 

 03-5219200 רמת אליהו

 9העסיס  גני שקד 427708

 

 –מוכש"ר 
שאינו 
 חרדי

 050-5546868 נאות אשלים 3-4

 –מוכש"ר  13צלליכין  גן טובה בע"מ 432088
שאינו 
 חרדי

 052-2307361 רמז 3-4

 –מוכש"ר  39צבי פרנק  בית חלומוטף 434464
שאינו 
 חרדי

 03-9506431 רמב"ם 3-4

ילדים מאלף ועד  465617

 טף בע"מ

 –מוכש"ר  36המגילה 
שאינו 
 חרדי

 050-6887710 נווה חוף 3-4

 –מוכש"ר  55אבידן שמעון  מגן לגן 466326
שאינו 
 חרדי

 03-9674889 רביבים 3-4

 –מוכש"ר  28סמילנסקי  גן פרפראות בע"מ 470781
שאינו 
 חרדי

גן  3-4

 נחום/ראשונים

054-7962442 

רוזנשטיין מרדכי  גן ניאנושקה 715581

19 

 –מוכש"ר 
שאינו 
 חרדי

 050-5882772 רמב"ם 3-4

 –מוכש"ר  101רוטשילד  מעון ענת בע"מ 720243
שאינו 
 חרדי

 050-2453711 רמז 3-4

 –מוכש"ר  23נחמוני  גן דיסני 722793
שאינו 
 חרדי

 052-6601157 נחלת יהודה 3-4
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 לכתה א'רישום 
  



 על אשכולות ואזוריםשאלות 

 

 ?מה זה אשכול בחירה ואיך הוא נקבע: שאלה

 באזור ספר בתי 2-3 בין מכיל ספר בתי אשכול. ספר בתי של לאשכולות חולקה העיר: תשובה

 .קרוב גיאוגרפי

 מה אשכול הבחירה שלי?: שאלה

: אשכול הבחירה שלך מופיע באיגרת הרישום שקיבלת ונקבע לפי הרחוב בו  אתה תשובה

 מתגורר.

 מה זה אזור רישום?: שאלה

 :  אזור הרישום מתבסס על האשכול אליו משתייך ילדיך, וזאת על פי אזור מגוריכם. תשובה

 מה זה בית ספר עוגן?: שאלה

 בבית לשיבוץ ראשונה זכות אלו ברחובות לתושבים. רחובות הוגדרו ספר בית לכל: תשובה

 אם. V - ב הרישום באגרת ןמצוי שלך העוגן ספר בית .עבורם עוגן ספר כבית המוגדר, הספר

 .אותו שתקבל לך מובטח ראשונה כבחירה בו תבחר

 מה זה בית ספר על אזורי עירוני?: שאלה

 אזוריים-כעל הוגדרו והם העיר רחבי מכל הוא אליהם שהרישום ספר בתי מספר בעיר: תשובה

 שלהם" מאמין האני" אשר חינוך למוסדות ילדיהם את לרשום על מנת לאפשר להורים עירוניים

 .עולמם לתפיסת יותר קרוב

 משלושת כאחד אותו לרשום תוכל הללו הספר מבתי לאחד ילדך את לרשום מעונייןאם אתה 

 העוגן רחובות לתושבי .שלו הבחירה באשכול הספר לבתי בנוסף המועדפים הספר בתי

הקריטריונים שנקבעו לשיבוץ. פ"ע ישובצו העיר מכלל והתושבים בשיבוץ עדיפות  

  

 תפריט ראשי



 

 תאריכי הרישום

 

 מה תאריכי הרישום לכתות א'?: שאלה

 .ז"תשע בשבט כ״א-ב׳, 17.2.2017ועד  29.2.2017 -תאריכי הרישום הם מה: תשובה

  

 תפריט ראשי



 גילאי הרישום

 

 מהם גילאי הרישום?: שאלה

 בטבת' ה לבין 2011 בינואר 1, א"התשע בטבת ה"כ בין נולדו שילדיהם הורים: תשובה

 את לרשום -1949 ט"תש, חובה לימוד לחוק בהתאם חייבים 2011 בדצמבר 31, ב"התשע

 הנמצא (רשמי שאינו המוכר) החרדי החינוך של או דתי-ממלכתי ,ממלכתי ספר לבית ילדיהם

 .מגוריהם באזור

מתאימות לכתה א'. האם ניתן לרשום  יכולות בעל אבללרישום  מהשנתון צעיר ילדי: שאלה

 '?א לכיתה אותו

: אפשרות זו קיימת, יש לשלוח אבחון של פסיכולוג חינוכי, המלצת הגננת, וחוות דעת תשובה

של רופא התפתחותי לשירות הפסיכולוגי החינוכי. החלטה תמסר ע"י השירות הפסיכולוגי 

 החינוכי ) השפ"ח(. 

  03-9662077פקס.  03-9407700טל.  –שפ"ח 

ו/או עוד לא הוחלט אם נכון לילד שלי לעלות  ' א לכיתה בשל אני לא בטוח/ה שילדי: שאלה

להמתין עם  האםלבחינת הבשלות של הילד לכתה א'.  וועדהלכיתה א', ואמורה להתקיים 

 '?א לכיתה הרישום שלו

 מקום לשמור כדילכתה א' במועדי הרישום הרגילים  הילד את לרשום ממליצים אנו: תשובה

בכל מקרה מומלץ לשתף את הילד   ויוחלט שילדכם בשל לעלות לכתה א'. במידה הספר בבית

 .מיותרות ציפיות לפתח אצלו לא על מנת, התהליך סיוםרק ב

 נודה על שליחת הודעה מסודרת במידה וההחלטה היא של הישארות בגן. 

 03-9547515או לפקס :  liatsa@rishonlezion.muni.ilלמייל : 
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 בחירת בית הספר

 האם יש בית ספר שיש לי בו עדיפות?: שאלה

 באגרת ןמצוי שלך העוגן ספר בית: לכל נרשם יש בית ספר המוגדר כבית ספר עוגן. תשובה

 .אותו שתקבל לך מובטח ראשונה כבחירה בו תבחר אם. V - ב הרישום

 , איך אני יכול לוודא שאקבל אותו?Xאני גר ממש קרוב לבית ספר : שאלה

 באגרת ןמצוי שלך העוגן ספר בית: לכל נרשם יש בית ספר המוגדר כבית ספר עוגן. תשובה

אם בית הספר שאתה  .אותו שתקבל לך מובטח ראשונה כבחירה בו תבחר אם. V - ב הרישום

 רוצה אינו בית ספר העוגן, עליך לבחור בו בעדיפות ראשונה ובקשתך תבחן.

 , חשוב לי שגם השני יהיה בבית הספר הזה.Xהילד הגדול שלי לומד כבר בבית ספר  : שאלה

 אותו לרשום עליך,  הבחירה שלך אשכולבו לומד ילדך הגדול נמצא ב ספרה בית אם: תשובה

 בזמן השיבוץ איחוד אחים נלקח בחשבון כאחד הקריטריונים לשיבוץ., ראשונה עדיפותב

 לבית עליך בכל זאת לרשום את ילדך. הבחירה שלך, באשכולנמצא  אינו הספר ביתבמידה ש

תינתן האפשרות  פסח לקראת השיבוץ קבלת לאחר .לשיבוץ ולהמתין. האשכול פ"ע ספר

ישנה עדיפות ברישום, ורישום לבית  הספר בית ורזבא תושביםל כי יש לציין, . ערר להגיש

 ספר שאינו באשכול מתאפשר על בסיס מקום פנוי.

 אם אני אבחר רק בית ספר אחד, האם זה יגדיל את הסיכוי שאקבל אותו?: שאלה

: מערכת הרישום באינטרנט אינה מאפשרת בחירה של בית ספר אחד בלבד, תשובה

המערכת מאפשרת בחירה של שלושה בת ספר, וזאת על מנת להבטיח לך שיבוץ לאחד מבתי 

 ספר אותם דירגת, במידה ולא יתאפשר הרישום לבית הספר בדירוג הראשון. 

 אני רוצה לבחור בית ספר שאינו מופיע באשכול שלי: שאלה

במידה והנך מעוניין . אשכול פ"ע ספר לבית רשםילהבתקופה זו קיימת האפשרות . :תשובה

 השיבוץ קבלת ולאחר לשיבוץ בשיבוץ לבית ספר שאינו מופיע באשכול שלך, עליך להמתין

ישנה עדיפות  הספר בית ורזבאהמתגוררים  תושביםל כי יש לציין,. ערר להגיש פסח לקראת

ברישום, ורישום לבית ספר שאינו באשכול הבחירה ייבחן ותינתן האפשרות על בסיס מקום 

 פנוי.

 אני מעוניין שילדי ילמד באותו בית ספר עם חבר: שאלה

: אני מבינה כי חשוב לך שבנך/בתך ימשיך במסלול החברתי המוכר לו, על מנת תשובה

 בחור את אותו בית ספר בעדיפות ראשונה. להגדיל סיכויים אלו, על ילדך וחברו ל

השיבוץ לכיתות הלימוד נעשה בשלב מאוחר יותר על ידי בית הספר. במידה ששני הילדים 

ישובצו לאותו בית ספר, באפשרותכם לבקש בעת הרישום מבית הספר ששני הילדים ילמדו 

  באותה כתה, ובקשתכם תבחן על ידם. 
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 איך ואיפה רושמים?

 האם ישנה עדיפות בשיבוץ למי שנרשם ראשון? האם כל הקודם זוכה? :שאלה

: בקשות השיבוץ שמתקבלות במהלך תקופת הרישום נבחנות בצורה שווה,  אין תשובה

 חשיבות מתי נרשמתם כל עוד זה במועד הרישום.

 איך אני מבצע/ת את הרישום?: שאלה

.  www.rlz-edu.org.ilבכתובת   העירייה של האינטרנט אתר באמצעות נעשה הרישום: תשובה

 הבחירה אשכול מתוך היא הבחירההעדפותיך.  פ"ע אותם ולדרג אפשרויות שלוש לבחורעליך 

 בעדיפות ספר בתי שני לבחור ניתן, ספר בתי שני עם באשכול .אזוריים העל הספר ובתי

 מעוניין לא" או אזורי על ספר בית לבחור באפשרותכם שלישית בעדיפות. ושנייה ראשונה

 ".שלישי ספר בית לבחור

 מהן שעות הפתיחה של יחידת הרישום והשיבוץ?: שאלה

-08:30ה' בין השעות -:  שעות קבלת הקהל ביחידת הרישום והשיבוץ, בימים א', ד' ותשובה

 . 16:00-18:00וביום ב' בין השעות  14:00

   בלבד הרישום בתקופתמועדי קבלת קהל 

  08:30-14:30ד' ה' בין השעות  בימים א'  ג'

 .אחר הצהרים 16:00-18:00 השעות ביןו 08:30-13:00וביום ב' בין השעות: 

 אני לא מצליח/ה לבצע את הרישום באינטרנט )סיבות(: שאלה

: הרישום באמצעות האינטרנט מתאפשר לתושבי העיר ראשון לציון ולתושבים ששינו תשובה

. במידה וטרם שינית את כתובת 07/10/2016 -את כתובתם במרשם האוכלוסין עד לתאריך ה

 עדכניים ספחיםליחידת הרישום והשיבוץ בעיריית ראשון לציון, בצירוף  להגיע עליךמגוריך 

 (. לנכס זיקה על המעיד מסמך כל או קניה/שכירות חוזה), בפועל המגורים לכתובת

 03-9547979ניתן לזמן תור באמצעות המוקד הטלפוני שמספרו 

 (. איך אני מבצע רישום מאוחר?17.2.17-פספסתי את מועד הרישום )חלף ה: שאלה

רישום זה יעשה  ליחידת הרישום והשיבוץ בעירייה. להגיע ך: על מנת לבצע רישום עליתשובה

  על בסיס מקום פנוי בבתי הספר.

 תפריט ראשי



 מעבר דירה או בית ספר

, איך אני משנה את הרישום באיגרת לו שנשלחה מזו ונההכתובת שבה גר ילדי ש: שאלה

 הכתובת?

ליחידת הרישום והשיבוץ באגף לחינוך קדם  להגיע: על מנת לשנות את הכתובת, יש תשובה

מסמכים . האחרת בכתובת מגוריך את המאשר רשמי במסמך מלווה ידני רישוםלצורך   יסודי

 שני של זהות בתעודת כתובת שינוי וכן דין עורך י"ע חתום חדש שכירות/קנייה חוזה :כגון

 . ההורים

 ילדי נרשם לכיתה א' אני עוזב/ת את העיר, מה עלי לעשות בנוגע לרישום?: שאלה

צר לי לשמוע, אני מאחלת לכם הצלחה בעיר החדשה. את הרישום יש לבטל : תשובה

באמצעות מכתב בקשה, ליחידה למאגרי מיידע, בכתובת המייל: 

margality@rishonlezion.muni.il  למכתב עליכם לצרף  .03-9547120  לפקס שמספרו:או

חוזה שכירות/קניה בנוסף וך ושל בן/בת זוגך מצולמות עם ספח פתוח שתי תעודות זהות של

של הכתובת הנכס בעיר האחרת. לאחר קבלת אישור ביטול הרישום תוכל לגשת לרשות 

 .האחרת ולבצע שם את הרישום המקומית בעיר

 המייל לכתובת תשובה זו תשלח, בקשתך ימי עבודה מקבלת 2 תוך תקבל אישור הביטול את 

 במכתבך. שתשאיר טלפון' למס או שלך

 מעוניינ/ת שילדי ילמד בבית ספר בעיר אחרת, מה עלי לעשות?אני : שאלה

אל פני שמעוני, רכזת רישום   ליחידת הרישום בעירייה להגיע בשעות הקבלה : עליךתשובה

  PennyS@rishonlezion.muni.ilאו בכתובת המייל:  03-9547673ו', בטלפון:        -כיתות ב'

 .16:00-18:00וביום ב' בין השעות  08:30-14:00ה' בין השעות -בימים א', ד' ו 

ו', ואני רוצה להעביר אותו לבית ספר אחר, מה עלי -יש לי ילד שעולה לכתה ב': שאלה

 לעשות?

-03ו', בטלפון:        -: הנך מוזמן לפנות בנושא אל פני שמעוני, רכזת רישום כיתות ב'תשובה

  PennyS@rishonlezion.muni.ilתובת המייל: או בכ 9547673

 .16:00-18:00וביום ב' בין השעות  08:30-14:00ה' בין השעות -בימים א', ד' ו

 גם מכן לאחר לי תתאפשר האם', א לכיתה העולה לילדי לאחר שאקבל שיבוץ: שאלה

 ?ספר בית לאותו יותר הגדול ילדי של העברתו

-03ו', בטלפון: -: ניתן  להגיש בקשה בנושא אל פני שמעוני, רכזת רישום כיתות ב'תשובה

. ובקשתך תבחן. העברה של PennyS@rishonlezion.muni.ilאו בכתובת המייל:  9547673

תלמיד מבית ספר לבית ספר נבחנת בוועדה ואינה אוטומטית. חשוב להבהיר כי לוועדה 

 ל וויסות כיתות.סמכות לשקול את כלל המשתנים כול

 אני מתכוון לעבור דירה )תושב חדש או קיים(, האם אני כבר יכול להירשם?: שאלה

: במידה והנך תושב חדש בעירנו אברך את בואך, ובמידה והעברת כתובת מגורים תשובה

 מסמך בליווי  ליחידת הרישום  בעירייה להגיע ךאאחל לך מזל טוב. על מנת לבצע רישום עלי

 עורך י"ע חתום חדש שכירות/קנייה חוזההכולל . האחרת בכתובת מגוריך את המאשר רשמי

 .ההורים שני של זהות בתעודת כתובת שינוי וכן דין

 תפריט ראשי



במידה ועדיין אין ברשותך חוזה שכירות או חוזה קניה חתום ע"י עורך דין, עליך להמתין עד 

אל יחידת הרישום שיהיו ברשותך מסמכים אלו. ולאחר המצאת מסמכים אלו עליך לגשת 

 והשיבוץ לצורך ביצוע הרישום.



 שינוי / ביטול רישום

 האם אוכל לשנות את סדר העדיפויות שלי אחרי שכבר נרשמתי?: שאלה

: במידה ונרשמת היום עליך לנסות באתר ולבדוק אם ניתן. אם הרישום התבצע לפני תשובה

 מספר ימים עלייך לשלוח פנייה עם בקשתך 

 03-9547515או לפקס :  liatsa@rishonlezion.muni.ilלמייל :  

במידה והחלטת לשנות את סדרי העדיפויות שלך לאחר מועד הרישום, לא תוכל לשנות את 

ויות שלך, עלייך להמתין לשיבוץ שיינתן  לקראת פסח, עם קבלת השיבוץ רשימת העדיפ

 באפשרותך להגיש ערר על השיבוץ אותו קיבלת. 

 אני רוצה לבטל את הרישום שביצעתי, איך עלי לעשות זאת?: שאלה

 אין אפשרות לבטל רישום לכיתה א'  ע"פ חוק חינוך חובה.: תשובה

צר לי לשמוע, אני מאחלת לכם הצלחה בעיר החדשה.  לעיר אחרת עוברים דירהאם אתם 

באמצעות מכתב בקשה, ליחידה למאגרי מיידע, בכתובת המייל: את הרישום יש לבטל 

margality@rishonlezion.muni.il  למכתב עליכם לצרף  .03-9547120  לפקס שמספרו:או

חוזה שכירות/קניה בנוסף וך ושל בן/בת זוגך מצולמות עם ספח פתוח שתי תעודות זהות של

של הכתובת הנכס בעיר האחרת. לאחר קבלת אישור ביטול הרישום תוכל לגשת לרשות 

 .האחרת ולבצע שם את הרישום המקומית בעיר

, מוכרים שאינם רשמיים, בעיר במוסדות חינוך חרדייםאם אתם מעוניינים לרשום את ילדכם 

 עליכם לשלוח בקשה,

 03-9547515או לפקס :  liatsa@rishonlezion.muni.ilלמייל : 

 

  

 תפריט ראשי



 שאלות על שיבוץ

 

 האם ישנה עדיפות בשיבוץ למי שנרשם ראשון? :שאלה

: בקשות השיבוץ שמתקבלות במהלך תקופת הרישום נבחנות בצורה שווה,  ללא תשובה

 תלות בזמן יום הגשתן.

 הקריטריונים שעל פיהם נקבע השיבוץ?מהם : שאלה

 תלמיד כולל) הראשונה בעדיפות העוגן ס"ביה את שבחרו לתושבים תינתן עדיפות: תשובה

 .(הספר בית של צ"חט-גן בכיתת הלומד

 או, העוגן ספר בית שאינו, מהאשכול ס"ביה ראשונה בעדיפות שבחרו לאחר מכן, ישובצו ילדים

 .אלו קריטריונים פ"ע אזורי על

 ( 3.1-40' מס החינוך משרד של ל"מנכ חוזר ראה) פיזית מוגבלות או נכות עם תלמיד. 

 החינוך משרד של מרחקים תוכנת פ"ע הספר לבית המגורים ממקום הליכה מרחק. 

 של במקרים למעט) ואילך' א מכיתה גילאים מדרג פ"ע עדיפות תינתן - אחים איחוד 

 .בעבר( ערר ועדת בסיס על קבלה או כתובת שינוי

 אחרות ורפואיות סוציאליות סיבות. 

 מתי אדע איפה שובץ הילד שלי?: שאלה

 עם .הפסח חג חופשת לקראת העירוני האינטרנט באתר יפורסמו השיבוץ הודעות: תשובה

 .ולהירשם ילדיכם שובץ בו ס"לביה לגשת יש, השיבוץ קבלת

 כמה ילדים יהיו בכתה?: שאלה

תלמידים. מספר הילדים המדויק ייקבע  34בכתה הוא : מספר הילדים המקסימלי תשובה

 לאחר שיבוץ הכתות על ידי בתי הספר.

  

 תפריט ראשי



 הגשת ערר

 

 אם אקבל שיבוץ שלא מתאים לי, איך אפשר לערער?: שאלה

 בניסן ז"כ,  23.4.17 : באפשרותך להגיש ערר על החלטת השיבוץ עד לתאריךתשובה

 העירוני האינטרנט אתר באמצעות, הספר לבית השיבוץ על אחד ערר להגישניתן  .ז"התשע

 www.rlz-edu.org.il :בכתובת

 את תשלח העירייה .השיבוץ לקריטריונים שעל פיהם נקבע בהתאם בבקשה תידון ערר ועדת

  .ערר ועדת דיוני בתום ההחלטה

רק לקראת  במועד שהוגשו בעררים הדיון קיום לאחר ידון 23.4.17 התאריך לאחר שיוגש ערר

 .חודש אוגוסט

 

 

  

 תפריט ראשי



 צרכים מיוחדים עםילדים 

 

 יש לי ילד אלרגי, מה לעשות?: שאלה

(  www.rlz-edu.org.il: עליכם לצרף מסמכים רפואיים בעת הרישום באתר האינטרנט )תשובה

אם ילדך סובל מאלרגיה חמורה מאוד, המהווה סכנה וצורף מכתב מרופא מטפל, תיבדק 

 האפשרות להקצות עבורו סייעת אישית. 

 לילד שלי יש מגבלה פיזית/רפואית, האם הוא זכאי להסעה?: שאלה

: עליך להגיש מסמכים רפואיים התומכים בזאת אל משרד החינוך. אם אושרה תשובה

רד החינוך, מחלקת ההיסעים של העירייה תסדיר נושא זה. לפרטים בקשתך על ידי מש

 .03-9547928או בפקס:  03-9547443נוספים ניתן לפנות למחלקת ההיסעים בטלפון: 

לילד שלי יש מגבלה פיזית/רפואית והוא זקוק להנגשה )הנגשה פיזית בבית הספר או : שאלה

 בבית הספר בו אבחר?כתה אקוסטית ללקויי שמיעה(. האם יהיה לי פתרון 

: עליכם לבצע רישום במועד כמו כל הורה, אנו נפעל על מנת לתת מענה להנגשת בית תשובה

 הספר או הכתה לפי הצורך.

במידה ובחרתם את בית ספר העוגן, יש לגשת למנהלת יחידת הרישום בעירייה ולקבל אישור 

 ות הגב' כוכי חיים.שיבוץ, בהקדם. עם האישור עליכם לגשת לאחראית על הנושא ברש

 03-9547451 –טלפון  TaliG@rishonlezion.muni.il -מייל

אם רצונך להרשם לבית ספר שאינו בית ספר העוגן שלך יש לערוך רישום רגיל במערכת 

ולהמתין להודעה על השיבוץ ולפעול להגשת ערר כמו כל תושב. יש לקחת בחשבון שזה הליך 

 ארוך.

 עלייכם לפנות למנהלת יחידת הרישום הגב' ליאת סמוכה אם ברצונכם להתייעץ בנושא 

  liatsa@rishonlezion.muni.ilלמייל : 

 .03-9547515או לפקס : 

 להמתין עם הרישום שלו האם לחינוך מיוחד. השמה וועדת לעבור צריך שלי הילד: שאלה

 '?א לכיתה

 מקום לשמור כדילכתה א' במועדי הרישום הרגילים  הילד את לרשום ממליצים אנו: תשובה

ובקשתכם למסגרת אחרת לא תתאפשר. במידה ותאושר בקשתכם,  במידה הספר בבית

 בכל מקרה מומלץ לשתף את הילד רק בסיום התהליך, על מנת  יבוצע שיבוץ מחדש של הילד.

 . ציפיות לפתח אצלו לא

לבחינת הבשלות של הילד  וועדה תתקייםו/או  ' א לכיתה בשל אני לא בטוח/ה שילדי: שאלה

 '?א לכיתה להמתין עם הרישום שלו האםלכתה א'. 

 מקום לשמור כדילכתה א' במועדי הרישום הרגילים  הילד את לרשום ממליצים אנו: תשובה

בכל מקרה מומלץ לשתף את הילד   ויוחלט שילדכם בשל לעלות לכתה א'. במידה הספר בבית

 .מיותרות ציפיות לפתח אצלו לא על מנת, התהליך סיוםרק ב

 במידה והוחלט על הישארות בגן נודה על שליחת הודעה

-03או לפקס :  liatsa@rishonlezion.muni.ilלמייל : 

9547515  

 תפריט ראשי



 הסעות

 האם יש הסעות לבית הספר?: שאלה

 האם יש הסעות לבית הספר?: שאלה

 : תשובה

 : בחינוך הממלכתי

לכל נרשם יש בית ספר המוגדר כבית ספר עוגן אשר המרחק בינו לבין מקום המגורים אינו 

אם תבחר בבית ספר העוגן בעדיפות ראשונה, מובטח לך  .גדול ולכן אין צורך בהסעה אליו

 שילדך יקבל אותו.

ניים(, עליך לבדוק/ אחר )כולל בתי ספר על אזוריים עירו ספר ביתל ילדך את לרשום אם תבחר

 ולדאוג, במידת הצורך להסעה . את המרחק אליו

 :בחינוך הממלכתי דתי

בין  המרחקתלמיד החינוך הממלכתי דתי בעיר יהיה זכאי להסעה אל בית הספר וממנו כש

 מ"ק 3 על עולה וכשהמרחק' ד כיתה עד מ"ק 2 על עולהכתובת המגורים לבית הספר 

 הנמדדים רגל להולכי עבירה בדרך הליכהלפי  מחושבים המרחקים. ומעלה' ה כיתה לתלמידי

 .החינוך משרד של ההיסעים תוכנת באמצעות

כך  הזכאים תלמידים לאותם חינוך למוסדות מסודרות הסעות תממן לציון ראשון עיריית

 .ציבורית בתחבורה לנסיעה יזדקקו לא אלו שתלמידים

 .זה לנושא התלמידים של הזכאות תיבדק הספר לבית והרישום השיבוץ עם

  

 תפריט ראשי



 

 רשימת בתי הספר

  

 

 תפריט ראשי

 מרחב מזרח מרחב מרכז

 מרחב מערב ממלכתי דתי

  בתי ספר על אזוריים

 חינוך מיוחד  
 חרדי-ממלכתי חינוך

 רשמי שאינו ומוכר

 ר(")מוכש

 רשימת בתי הספר בחינוך הממלכתי והממלכתי דתי



 

 

רשימת בתי הספר בחינוך הממלכתי 

 והממלכתי דתי
 

 מרחב מרכז

 

 מרכז במרחב לבחירה הספר בתי אשכולות

 טלפון שם המנהל/ת כתובת ייחודיות זרם שם ביה״ס אשכול

 א'

 9698440 דליה ברזילאי 13סטפן וייז  בית חינוך למנהיגות אישית מ"מ תרבות

 9697576 אורנה פייגרסון 13האורנים  הבית שלנו לערכים ומצוינות מ"מ יפה נוף

 מ"מ שלמון
בית ספר משחק ללמידה 

 חווייתית
 9645890 אורית ארצי 16שינקין 

 ב'
 9670074 חגית בר 26כצנלסון  מפתח ומטפח חשיבה מ"מ בארי

 9654111 מיה שירי 7צמח  לשפה ותקשורת מ"מ יסוד המעלה

 ג'

 9691866 אסנת אל על 35דרובין  לחינוך רב תחומי מ"מ אשכולות

 9659095 גילת הר פז 39ויניק  לימודי הסביבה והאמנויות מ"מ ניצנים

 9694463 עדנה אלי 27ברניצקי  חשיבה מוסרית-בית חינוך מ"מ עין הקורא

 ד'

 מקום לביטוי אישי מ"מ בן גוריון
העצמאות 

37 
 5295262,3 מירב שגב

 4צאלח  ייחודיות בהתפתחות מ"מ לובה אליאב
סימה 

 ברנדשפיגל
6571923 

 

 מרכז מרחבב הספר בבתי לביקורים פתוחים ימים

 שעה תאריך שעה תאריך שם ביה״ס אשכול

 א'

 08:30 3.2 10:00 20.1 תרבות

 10:00 3.2 08:30 27.1 יפה נוף

 10:00 27.1 08:30 20.1 שלמון

 ב'
 08:30 3.2 10:00 20.1 בארי

 10:00 3.2 08:30 27.1 יסוד המעלה

 ג'

 10:00 3.2 08:30 20.1 אשכולות

 10:30 27.1 10:30 20.1 ניצנים

 08:30 3.2 08:30 27.1 עין הקורא

 ד'
 10:15 3.2 08:30 27.1 בן גוריון

 08:30 3.2 10:15 27.1 לובה אליאב

  

 רשימת בתי הספר תפריט ראשי



 

 

 מרחב מזרח

 

 מזרח במרחב לבחירה הספר בתי אשכולות

 טלפון שם המנהל/ת כתובת ייחודיות זרם שם ביה״ס אשכול

 א'

 מ"מ רמז
לימודי תרבות ישראלית 

 בראי האמנויות
 9448378 לימור חכמון 18החצב 

 מ"מ רוזן
מובילים שינוי למנהיגות 

 חברתית סביבתית
 9446306 עליזה בלנק 30אברבנאל 

 מ"מ אופקים
לטיפוח מצוינות ברוח ערכי 

 קורצ'אק
מיכאל לוין 

14 
 9493030 קרן אינציגר

 ב'
 מ"מ עדיני

לחינוך ערכי רב תחומי 
 בסביבה מתוקשבת

הרברט 
 15סמואל 

 9645559 רחל קידר

 מ"מ מישור הנוף
להעצמה אישית ולמנהיגות 

 חברתית
 9588198 ורד שיליאן 31גיבשטיין 

 ג'

 9646411 חן-סימה זוסמן 11תמר אבן  "בשביל "הדעה מ"מ הדרים

 מ"מ חביב
בינתחומי למקצועות 

 ,הטכנולוגיה
 9648533 ענת רחמנוב 7אחד העם 

 המדע והרוח מ"מ האירוס
קידוש השם 

11 
-יעל ביבר
 אביעד

7357770 

 ד'

 מ"מ אלונים
ביה"ס העברי הראשון בארץ 

 ובעולם
ראובן ובת 

 4שבע 
 9454422 אילנה שוורץ

 6318179 שיר קידר 4ההכשרות  מדברים בשפה שלנו מ"מ רעות

 9448378 לימור חכמון 18החצב  בי"ס בהקמה  תמיר

 

 מזרח מרחבב הספר בבתי לביקורים פתוחים ימים

 שעה תאריך שעה תאריך שם ביה״ס אשכול

 א'

 08:30 3.2 10:00 20.1 רמז

 10:00 27.1 08:30 20.1 רוזן

 10:00 3.2 08:30 27.1 אופקים

 ב'
 08:30 27.1 10:30 20.1 עדיני

 08:30 3.2 10:30 27.1 הנוףמישור 

 ג'

 10:00 27.1 08:30 20.1 הדרים

 08:30 3.2 10:00 20.1 חביב

 08:30 3.2 10:00 בי"ס בהקמה האירוס

 ד'
 10:00 3.2 08:30 27.1 אלונים

 08:30 27.1 10:00 20.1 רעות

 

  

 רשימת בתי הספר תפריט ראשי



 

 מערבמרחב 

 מערב במרחב לבחירה הספר בתי אשכולות

 טלפון שם המנהל/ת כתובת ייחודיות זרם שם ביה״ס אשכול

 א'
 9621644 ורד משיח חנגלי 5חיל צנחנים  וסביבה לים ס"בי מ"מ חופית

 4חיל שריון  הים ליד לחיים בית מ"מ נווה חוף
קלרה יונה 

 משומר
9621988 

 ב'
 9610364 דליה כהן 2מעגל השלום  צעירה אזרחית למנהיגות מ"מ פרס נובל

 מ"מ נווה דקלים
, ערכית מנהיגות לפיתוח

 סביבתית, חברתית
 9526870 חמדה שרייבהנד 53נווה דקלים 

 ג'
 מ"מ ויתקין

 חשיבה - טכנולוגי מדעי
 פעילה בלמידה מדעית

 9527875 מאירה סגל 23סילבר 

 מ"מ איתמר
 ולהעצמה לערכים חינוך

 אישית
 9612776 ליבנה סביר 39מבצע משה 

 ד'

-אשלים
 אומניות

 מ"מ
 בלב ישראל לתרבות

 האמנויות
 9519236 מעיין בן אטייה 19התזמורת 

 9629085 הדר דורות ארנון 13התזמורת  ויזמות למדעים מ"מ אתרים

 אשלים
 אנתרופולוגי

 9526814 אסנת פרנקל 43התזמורת  ושפות עמים, לתרבויות מ"מ

 ה'

 9623677 אתי בנימיני 2הסחלב  התקשורת לאמנות מ"מ אביבים

 מ"מ זיו-כרמים
 תקשורת למיומנויות

 טכנולוגי בעולם
 9513108 איריס בנימיני 4היין 

 9614044 טלי אילות 6החלמונית  האמנות לשפות ס"בי מ"מ רננים

 ו'
 מ"מ שקמה

 למען אישית להעצמה
 חברתית עוצמה

 1ריב"ל 
-רינת שטיינמץ

 ולטר
9521160 

 מ"מ מרחבים
 מצוינות של מסורת

 ישראלית
 9518091 דליה לוין 2אלקבץ 

 

 מערב מרחבב הספר בבתי לביקורים פתוחים ימים

 שעה תאריך שעה תאריך שם ביה״ס אשכול

 א'
 10:15 3.2 08:30 27.1 חופית

 10:00 27.1 08:30 20.1 נווה חוף

 ב'
 08:15 27.1 10:15 20.1 פרס נובל

 10:15 27.1 08:15 20.1 נווה דקלים

 ג'
 10:00 3.2 08:30 27.1 ויתקין

 08:30 3.2 08:30 20.1 איתמר

 ד'

 10:00 3.2 08:30 27.1 אומניות-אשלים

 08:30 3.2 08:30 20.1 אתרים

 10:00 27.1 10:00 20.1 אנתרופולוגי אשלים

 ה'

 08:30 3.2 10:00 20.1 אביבים

 10:00 3.2 08:30 27.1 זיו-כרמים

 10:00 27.1 08:30 20.1 רננים

 ו'
 08:30 3.2 10:00 27.1 שקמה

 10:00 3.2 08:30 20.1 מרחבים

 רשימת בתי הספר תפריט ראשי



 

 

 חינוך ממלכתי דתי

 

 בחינוך הממלכתי דתי לבחירה הספר בתי אשכולות

 טלפון שם המנהל/ת כתובת ייחודיות זרם שם ביה״ס אשכול

 א'
 9441082 רויטל נהמי 13ירמיהו  יצירתיות וחדשנות מ"מ ישורון

 סיני
בית חינוך חמ"ד מדעי  מ"מ

 אקולוגי
 9641016 ענת דהן 47נורדאו 

 ב'
 9674244 אושירה ארצי 11רמז  חמ"ד לניצני רפואה מ"מ הראל

 9612913 יצחק עמר 12התקומה  חמ"ד למנהיגות מ"מ זבולון המר

 

 בחינוך הממלכתי דתי הספר בבתי לביקורים פתוחים ימים

 שעה  תאריך שעה תאריך  הספרשם בית  אשכול

 א
  

 08:30 3.2 10:00 20.1 ישורון

 10:00 3.2 08:30 20.1 סיני

 ב
  

 08:30 3.2 08:30 20.1 הראל

 08:00 27.1 10:30 20.1 זבולון המר

 

  

 רשימת בתי הספר תפריט ראשי



 

 

 בתי ספר על אזוריים

 

 לבחירההעל אזוריים עירוניים  הספר בתי

 טלפון שם המנהל/ת כתובת ייחודיות זרם שם ביה״ס מרחב

 9641869 שלי אורנה 4 הירקון צעירים למדענים אקדמיה מ"מ ידלין מרכז

 9624633 אבשלום אניטה 31 נגבה בגישה ר"המח של ס"ביה מ"מ נגבה מערב

 מ"מ ז"עו נווה מערב
 ,לחילוניים משותף חינוך

 ומסורתיים דתיים
 9621750 קראדי דורית 4 מרים

 מרכז
 מעלה

 שמעוני
 9672093 אורנשטיין יוסי 36  בנות ג"צ טכנולוגי תורני - ד"תתמ חמ״ד

 

 העל אזוריים עירוניים הספר בבתי לביקורים פתוחים ימים

 שעה תאריך שעה תאריך שעה תאריך שם ביה״ס מרחב

 10:00 3.2 10:00 27.1 08:30 20.1 ידלין מרכז

   08:30 3.2 08:30 20.1 נגבה מערב

 10:00 3.2 08:30 27.1 10:00 20.1 ז"עו נווה מערב

 מרכז
 מעלה

 שמעוני
20.1 08:30 27.1 10:00 3.2 08:30 

 

  

 רשימת בתי הספר תפריט ראשי



 

 

 ר(")מוכש רשמי שאינו חרדי ומוכר-ממלכתי חינוך

 בית הספר בחינוך החרדי ממלכתי

 הערות טלפון שם המנהל/ת כתובת שם ביה״ס אזור

 בנים 9580348 זילברשטרום שבע בת 111נחמיה  אור מלכה מזרח

 

 :)ר"מוכש( רשמי שאינו מוכר חרדי חינוך

 

 :העצמאי החינוך הרשת של הספר בתי

 הערות טלפון שם המנהל/ת כתובת שם ביה״ס אזור

 בנות 9641613 שפירא אסתי 36  פינסקר לייב יהודה יעקב בית מרכז

 בנות 9415909 יפרח יהודית 31  הרקפת רזאל מזרח

 בנים 9586599 כהן אלחנן 39   ירושלים חיים חפץ מזרח

 בנות/בנים 9585092 פלדמן חיה 12  הבריגדה שובו מרכז

 

 :המעין״ ״אל רשת של הספר בתי

 הערות טלפון שם המנהל/ת כתובת שם ביה״ס אזור

 בנים 9494016 מנשה מוסאי 2וילנסקי  מגן אברהם מערב

  

 רשימת בתי הספר תפריט ראשי



 

 

 בתי ספר בחינוך המיוחד
 

 בחינוך המיוחד: הספר בתי

 טלפון שם המנהל/ת כתובת אפיון / חריגות שם ביה״ס

 9641177 יעקובוב אסנת  12 לחם בית התפתחותית שכלית מעוכבי - ה"מש בלקינד

כבי ומע – ה"מש ,צומח ספר בית חצב
 אוטיזם + התפתחותית שכלית

 9657755 צור פזית 4  האסירים אבי

 9568859 וולף טלי 8  בשארי סעדיה התנהגות הפרעות ארזים

 9510570 לייפר אורלי 9  מאיר גולדה ASD - תקשורת בעיות שקמים

 9672388 אלדר יאיר 'דר  4 החידה C.P - מוחין  שיתוק קדימה צעד
 

 :מיוחד לחינוך כיתות קיימות בהם ספר בתי

 סוג הכתה שם ביה״ס

 רגשית - התנהגותית אומנויות אשלים

 רגשית - התנהגותית אנתרופולוגי אשלים

 רגשית - התנהגותית הקורא עין

 רגשית - התנהגותית ידלין

 ASD -  תקשורתית כיתה עו״ז נווה

 ASD -  תקשורתית כיתה נוף יפה

 ASD -  תקשורתית כיתה המעלה יסוד

 ASD -  תקשורתית כיתה דקלים נווה

 למידה לקויות תמיר

 למידה לקויות הדרים

 למידה לקויות סיני

 למידה לקויות אופקים

 למידה לקויות בארי

 למידה לקויות רוזן

 למידה לקויות רננים

 למידה לקויות ניצנים

 למידה לקויות אתרים

 למידה לקויות המר זבולון

 למידה לקויות שקמה

 C.P -  מוחין שיתוק אשכולות

 

  

 רשימת בתי הספר תפריט ראשי



 

 

 

 

 לצהרוניםרישום 
  



 איך ואיפה נרשמים

 איך מבצעים את הרישום לצהרון?: שאלה

הרישום לצהרון נעשה באמצעות אתר האינטרנט של עיריית ראשל"צ בכתובת : תשובה

www.rlz-edu.org.il  .וניתן לביצוע רק לאחר הרישום לגנים דרך האינטרנט 

אם רישום ילדך נעשה שלא באמצעות האינטרנט, באפשרותך להוריד טופס רישום לצהרון 

שתך במייל אל יח' הצהרונים, , ולשלוח את בקwww.rlz-edu.org.ilדרך אתר האינטרנט 

irisaz@rishonlezion.muni.il. 

 

 מצליח, מה לעשות? ולא באינטרנט לצהרון רישום לעשות מנסה : אנישאלה

הרישום באמצעות האינטרנט   אפשרי להורים שביצעו גם את הרישום לגנים דרך : תשובה

-www.rlzהאינטרנט. באפשרותך להוריד טופס רישום לצהרון דרך אתר האינטרנט 

edu.org.il ,ולשלוח את בקשתך במייל אל יח' הצהרונים ,irisaz@rishonlezion.muni.il. 

 

 צהרון. צריך שאני בטוח לא אני? השנה בתחילת גם להירשם יכול אני : האםשאלה

-ה. לאחר , כך שניתן להמתין לקבלת  החלטהביוני 1-: הרישום לצהרונים נמשך עד התשובה

 ביוני, הרישום הוא על בסיס מקום פנוי. 1

 

  

 תפריט ראשי



 רישום לחלקיות ימים 

 בשבוע?: האם ניתן להירשם רק ליומיים או שלושה שאלה

ימים בשבוע. בהמשך, לקראת חודש נובמבר, יתאפשר  5-: הרישום כעת הינו לתשובה

 על בסיס מקום פנוי.יהיה והוא  הרישום לחלקיות שבוע 

 ימים? חלקיות רוצה אני אם עכשיו כבר להירשם צריך אני : האםשאלה

ימים בשבוע. הרישום לחלקיות שבוע יחל רק לקראת  5-לרק : הרישום כעת הינו תשובה

תוכל בנובמבר ימים בשבוע, לא  5-נובמבר והוא על בסיס מקום פנוי. במידה ותירשם עכשיו ל

 לשנות לחלקיות ימים.

 : האם מגיע לי ימים חלופיים בחופשות אם אני רשום לחלקיות ימים?שאלה

מתבקשים לבחור מספר ימים קבועים שבהם תשובה:  במסגרת רישום לחלקיות ימים, הנכם 

 ישלח ילדך אל הצהרון. בהתאם לימים אלו נערך הצהרון מראש לפעילות בחופשות.

 

 

 

  

 תפריט ראשי



 האם יפתחו צהרון בגן שלי? 

 מתי אקבל הודעה?: איך אני יודע אם בגן שלי יהיה צהרון או לא? שאלה

פי  מספר הילדים מכל גן שיירשמו לצהרון. בכל גן בו יהיו -:  הצהרונים נפתחים עלתשובה

נרשמים יפתח צהרון. התשובה תתקבל לאחר השיבוץ בגני הילדים. הודעות ימסרו  15מעל 

 להורים במהלך חודש יולי. 

 ילדים בגן שיירשמו לצהרון לא ייפתח צהרון בגן? 15-: אם יהיו פחות משאלה

 בחברה בקשה בכתב  להפעלת הצהרון למחלקת הצהרונים פשרותכם להגישבא :תשובה

 מספר ילדים עם צהרון לפתיחת  תבחן במקרה זה את הבקשה  העירונית החברה. העירונית

 צהרון, יחויבו ההוריםיוחלט על פתיחת  ה אם. להורים טלפונית החלטתה על ותודיע מצומצם

 .הרגיל החודשי לתשלום מעבר, ש״ח 200 בסך תשלום בתוספת

 

  

 תפריט ראשי



 

 תשלומים והנחות 

 : כמה עולה הצהרון?.שאלה

 בצהרון שהות הארכת ₪ 875 הינו 16:30 השעה עד הצהרון למסגרות הלימוד שכר: תשובה

 לחודש ₪ 100 של תשלום בתוספת 17:00 השעה עד

 החודש בגין מהתשלום חלק ויהוו אוגוסט בחודש יגבו לילד ח"ש 100 בסך רישום דמי

 .הראשון

 : האם ניתן לקבל הנחה בשכר הלימוד?שאלה

הגשת בקשה להנחה בגנים טפסים ליחולקו לקראת חודש ינואר  אפשרות זו קיימת. :תשובה

תתקבל בקשתכם, תקבלו את ההנחה  אם. של משרד הכלכלהבהתאם לקריטריונים 

 רטרואקטיבית מתחילת שנת הלימודים.

לחילופין, אפשר להגיש בקשה להנחה לוועדת הנחות של החברה העירונית, אצל רויטל לוי 

 . הוועדה מתכנסת מספר פעמים בשנה לפי הצורך.03-5093591בטלפון 

 מהחברה והן הכלכלה ממשרד הן הצהרון בתשלום הנחה תקבל משפחה בו במקרה

 .הנחות( כפל אין) האחרת ותקוזז ביותר הגבוהה ההנחה למשפחה תחושב, אזי, העירונית

 ?הנחה לי מגיעה האם, ת/הורי חד אם/אב : אנישאלה

 לקבלת הנחה.  ניםקריטריוו נכלל ב: אב/אם חד הורי אינתשובה

 ?הנחה מקבל אני האם, בצהרון ילדים שני לי : יששאלה

 גני בצהרוני שני ילדעבור רישום  10%כן, הוחלט להעניק הנחה  בשיעור של  : תשובה

 15% של בשיעור הנחה תינתן צהרון באותו ואילך שלישי לילד,   הילדים

רשומים לצהרונים של החברה העירונית של  ילדיו כל ש תינתן להורה ההנחה חשוב לציין, כי 

 צהרונים של בתי הספר( כוללראשון לציון )

 ?לעשות צריך אני מה, מהרווחה צהרון לי מגיע שאלה:

 :למיילשקיבלת ממחלקת הרווחה  עליך להגיש ליחידת הצהרונים את האישור: תשובה

revitall@hironit.co.il  03-5329238או לפקס 

  

 תפריט ראשי



 ביטול רישום 

דמי  ₪ 100 של גביה תהיה עדיין האם השנה פתיחת לפני מבטל את הרישום אני אם  שאלה:

 ?רישום

אנו מודעים לכך שעתידיים להתרחש שינויים אצל הנרשמים, לאור זאת הוחלט : תשובה

להעניק החזר מלא של דמי הרישום כל עוד בוצע ביטול הרישום  טרם השיבוץ לגנים בחודש 

 . לאחר השיבוץ לגנים לא תינתן האפשרות, להחזר כספי.2017יוני 

 הרישום לצהרון? האם אני יכול לבטל רישום גם באמצע השנה?איך מבטלים את   שאלה:

-03בפקס  הצהרונים יחידת למשרדי בכתב הודעה לבצע זאת באמצעות ניתן: תשובה

 .irisaz@rishonlezion.muni.ilאו בכתובת המייל  5095132

. בחודש העוקב לתוקפו יכנס הביטול. חודש לכל 20 ה עד ביטול על להודיע יש השנה במהלך

 .רישום ביטול בגין החזרים יינתנו לא 2018במרץ  31 ה לאחר כי לדעת חשוב

 

  

 תפריט ראשי



 צרכים מיוחדים 

 ?הצהריים ארוחת עם קורה מה, אלרגי ילד לי יש  שאלה:

עליכם לפנות עקב רגישות הנושא והצורך ליידע את כל הגורמים האחראיים בצהרון, : תשובה

 .  irisam@rishonlezion.muni.ilאו במייל  03-5093592/  03-5092647לאיריס אלטר בטלפון 

 צהרון צריך ואני, מיוחד בחינוך ילד לי יש  שאלה:

משתייכים לחינוך המיוחד, ובהתאם הילדים בחינוך המיוחד משולבים בגנים שאינם : תשובה

 לבקשת ההורים, בגן הסמוך או בגנים אחרים. לפרטים נוספים יש לפנות לאיריס אלטר

 . irisam@rishonlezion.muni.ilאו במייל  03-5093592/  03-5092647 בטלפון

  

 תפריט ראשי



 הסעות 

 ?לצהרון הסעות יהיו האם  שאלה:

 השיבוץ לצהרון נעשה על פי הגן בו משובץ ילדך או בכיתת גן צמודה.: תשובה

  

 תפריט ראשי



 מידע על פעילות הצהרונים 

 מה שעות הפעילות בצהרון?  שאלה:

 בין', ה-'א בימים,  30.06.2018 ועד 03.09.2017 מתאריך החל יפעלו הצהרונים: תשובה

 . 17:00 השעה עד תשלום ובתוספת (חג ערבי למעט) 14:00-16:30 השעות

 :  באילו תאריכים פועל הצהרון יום מלא ובאיזה שעות?שאלה

ללא  16:00-07:30 שעותין הב הצהרונים פועלים החינוך משרד של חופשה בימי: תשובה

)עדיין לא פורסם  שנה מידי הכלכלה משרד שמפרסם החופשות לוחתשלום נוסף  ובהתאם ל

 לוח החופשות לשנת תשע"ח(.

 מה מקבלים לאכול בצהרון?  שאלה:

 ומזינה חמה בשרית ארוחה מוגשת יום בכל אנו דואגים להגשת מזון בריא לילדיכם. :תשובה

  .הבריאות משרד של בתקנים עומד אשר מזון ספקי ידי על לצהרונים המסופקת

 התזונאית .ובריא מאוזן מגוון תפריט רבה בקפידה הכינה הציבור לבריאות מהאגודה תזונאית

, האוכל לגבי רצונם לשביעות באשר והצוותים הילדים את מתשאלת, בצהרונים מבקרת

 .המוגש המזון את ובודקת טועמת

 אילו חוגים ישנם בצהרון?  שאלה:

 חוגי מופעליםמובן לנו כי ישנו צורך להעשיר את הילדים גם במסגרת הצהרונים. לכן : תשובה

סוגי החוגים . (ועוד סיפורת ,שחמט, אומנות, מדעים, תיאטרון) שונים דעת מתחומי העשרה

  .ייחודית לימודית וחוויה הנאה לספק נקבעים במהלך חודש ספטמבר . מטרת החוגים הנה 

 כמה אנשי צוות יהיו בצהרוןשאלה: 

בכל צהרון תהיה אנו דואגים לכמות מספקת של עובדים עבור ילדי הצהרון, לכן : תשובה

תצטרף סייעת נוספת לצוות  27מפעילה וסייעת אחת, במידה וכמות הילדים תעלה על 

 הצהרון.

 מהו מספר הילדים המקסימלי בכל צהרון? :שאלה

מגבילים את כמות ילדים, אנו  35מספר הנרשמים המקסימלי לכל צהרון הינו תשובה: 

 הילדים, מאחר ואנו מעוניינים שכל ילד יקבל את מירב תשומת הלב מצוות הצהרון.

 

 

  

 תפריט ראשי



 

 פרטי קשר חשובים 

 

 אינטרנטאתר 

  :אתר העירייהwww.rishonlezion.muni.il  

 רטל החינוך להרשמה לגנים, לצהרונים ולכתות א: ופwww.rlz-edu.org.il 

 מוקד הרישום

 'לאחר תקופת  8:00-18:00ה' בשעות -שעות פעילות: בתקופת הרישום בימי א

 הרישום בשעות פעילות קבלת קהל של יחידת הרישום.

  :03-9547979טלפון  

 והשיבוץ יחידת הרישום

  :עיריית ראשון לציון20רחוב הכרמל כתובת , 

  עד בבוקר 8:30 השעות בין וחמישי רביעי, ראשון בימים הינןקבלת קהל שעות 

 ,בערב  18:00 עד צ"אחה 16:00 השעות בין שני ובימי בצהריים14:00

 עד בבוקר 8:30 השעות בין שני בימי  קהל קבלת בנוסף תתקיים  הרישום בתקופת  

 .בצהריים 14:00 ועד בבוקר 8:30  השעות בין  שלישי ובימי  בצהריים   12:30

 רישום לגנים:  אימיילganim@rishonlezion.muni.il 

 :03-9547515 פקס 

 יחידת הצהרונים

  :ראשון לציון3רחוב נורדאו כתובת , 

 אימייל :irisz@rishonlezion.muni.il 

 03-5092647, 03-5093592: טלפון 

  :03-5095132פקס 

 

 תפריט ראשי
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