חוברת רישום לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"ב

הורים יקרים,
ברכותינו בהגיעכם לרגע המרגש בו הנכם רושמים את ילדכם למערכת החינוך באבן יהודה.
איחולי הצלחה לממשיכים ולמצטרפים החדשים.
המועצה המקומית אבן יהודה שמה בראש סדר העדיפויות את נושא החינוך ומשקיעה
משאבים ותקציבים רבים במטרה להעניק לילדים מסגרת חינוכית מקצועית ומעשירה.
תקציב החינוך במועצה מהווה כיום כשליש מסך כל תקציב הרשות המקומית
בנוסף ,אגף החינוך של המועצה ,פועל לעידוד ולקידום התפתחותו של הילד בתחום
האינטלקטואלי ,הביצועי ,הרגשי והחברתי.
החינוך הקדם יסודי מהווה אבן יסוד במערך החינוך בשנים הראשונות בהתפתחות הילדים
ובעל משמעות והשפעה בגיבוש ועיצוב אישיותם.
גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית לילדים בגילאי  3עד  .6מרחב התפתחות משמעותי העונה
לצרכי הילדים בגיל הרך .אנו פועלים כל העת במטרה להתמקצע ולהתחדש בכל הנושאים
הרלוונטיים .הצוות המקצועי במחלקת החינוך באמצעות ובשיתוף משרד החינוך ,נחשף
בהשתלמויות המקצועיות לתכנים חדשים .זאת ,על מנת לשמור על אווירה חינוכית ותכנית
עבודה המותאמת למגוון הצרכים ההתפתחותיים של הילדים.
כחלק משיפור ושדרוג השירות לתושב ובכדי להקל ולייעל את הרישום ,מאפשרת המועצה
המקומית להורים ,להירשם באופן מקוון דרך עמוד אגף החינוך באתר המועצה המקומית
( )https://even-yehuda.muni.ilאו בקישור הבא:
https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=1170
אנו נמצאים בתקופה מאתגרת המאלצת אותנו לנהל חיי שיגרה בצל נגיף הקורונה גם
בתחום החינוך וכולי תקווה כי שנת תשפ"ב תפתח ותתנהל באופן רציף ומוצלח.
בהצלחה וברוכים הבאים לכל ילדינו לגני הישוב .

שלכם,
אבי הררי
ראש המועצה

הורים יקרים שלום,
מערכת גני הילדים הינה מערכת חשובה ביותר בחינוך הילד .כאשר מדברים על היפוך הפירמידה אנו
מתכוונים בדיוק לכך שההשקעה בגני הילדים גדלה ,מתוך הבנה כי המפגש הראשוני של הילדים עם
מערכת החינוך נערך בגיל זה.
תפקיד מערכת גני הילדים הוא לעודד פעילות חברתית חינוכית ולתת כלים שימושיים לילדים
באסטרטגיות של למידה בתחומים אלה.
הגננות בישוב נחשבות למובילות במחוז וצוותי גני הילדים בכלל הם מהטובים בארץ.
סייעות גני הילדים עברו כולן השתלמות מטעם המועצה ובשיתוף השלטון המקומי ,בכדי להוסיף ידע
וכלים לעבודתן בגני הילדים ,ובשנה האחרונה אף תוקשבו כל גני הילדים וחוברו למערכת האינטרנט
המועצה ,בשיתוף פיקוח משרד החינוך מעודדת יוזמות של הגננות וצוותי הגנים בכדי להעשיר את
עולמם של הילדים.
תודה לראש המועצה ,מר אבי הררי ,לסגנית ראש המועצה והממונה על החינוך ,הגב’ זיו קמיני,
לחברי המועצה והנהלתה על הסיוע והתמיכה במהלכים תקציביים לגיל הרך.
תודה מיוחדת לצוותים החינוכיים ,לגב' תאיר רווה הדס ,מנהלת מחלקת גני הילדים ולמפקחות
משרד החינוך ,הגב’ אפרת קאופמן והגב’ דימנה כהן.
שיהיה לכולכם בהצלחה
ד"ר שי פרוכטמן  -מנהל אגף חינוך.

הורים יקרים,
חוברת זו ,מאגדת בתוכה את המידע על מנת לסייע בידיכם בתהליך הרישום.
הרישום לגני ילדים ולצהרונים הוא אירוע משמעותי לכל הורה וילד .אנו מתרגשים יחד אתכם לקלוט
את ילדכם למערכת החינוך ומ בטיחים ללוות כל ילד באהבה ובתשומת לב מרבית על מנת לאפשר
לכולם התאקלמות והסתגלות מוצלחת.
הכניסה לגן היא צעד חשוב ,המלווה בהתרגשות ובחששות ,חשוב לנו שתהליך הרישום יהיה קל,
נגיש וזמין .מערכת החינוך תמשיך גם בשנה זו לעשות ככל שביכולתה להעניק לילדכם-ילדינו מסגרת
חינוכית ,ערכית ואיכותית.
בברכת שנת לימודים פוריה
תאיר רווה הדס  -מנהלת מחלקת גני ילדים.

גילאי הרישום
בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס'  )32התשע"ג –  2013שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג
.8.7.13
גן חובה גיל 5

 1בינואר  2016ועד  31בדצמבר 2016
כ' בטבת התשע"ו עד ב’ בטבת התשע"ז

גן טרום חובה

 1בינואר  2017ועד  31בדצמבר 2017
ג' בטבת התשע"ז  -י"ג בטבת התשע"ח

גן טרום טרום חובה

 1בינואר  2018ועד  31בדצמבר 2018
י”ד בטבת התשע"ח  -כ”ג בטבת התשע"ט

הרישום לגן יתבצע באמצעות הקישור הבא :
https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=1170
שימו לב! בשל הנחיות נגיף קורונה ,אין קבלת קהל במועצה והרישום יתבצע רק באינטרנט
הרישום יערך בין התאריכים  - 3.2.21-14.1.21א' בשבט עד כא' בשבט
יש לוודא כי בסוף תהליך הרישום תופיע ההודעה "בקשתך לרישום נקלטה"
מה 4.2.21 -לא יתאפשר רישום באמצעות האינטרנט.

לתשומת הלב :
.1
.2
.3
.4

עליכם לדאוג לרישום מחדש לקראת כל שנת לימודים גם אם ילדכם מבקר השנה בגן
מועצה.
במידה ולא יתבצע רישום לילד בתאריכים אלו ,המועצה אינה מתחייבת לשמור מקום גם
במידה והילד ביקר בגן בשנה הקודמת.
יש לשמור על העתק הרישום שנעשה באינטרנט
המאחרים להרשם באמצעות אתר הרישום ,מתבקשים ליצור קשר טלפוני עם אגף חינוך
לביצוע הרישום ,וישובצו על בסיס מקום פנוי.

המסמכים הנדרשים מכל המבצעים רישום :




תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת התואמת את מקום המגורים בפועל
ספח תעודת הזהות יכלול את ספח פרטי הילד  -לא תתקבל תעודה מזהה אחרת
העתק תלוש ארנונה מהמועצה שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות

מסמכים הנדרשים מתושבים חדשים באבן יהודה:




טופס ביטול רישום מהרשות ממנה עברתם
שתי תעודות זהות של ההורים בהן הכתובת באבן יהודה
צילום חוזה של הדירה בה עומדים לגור ,שבו מועד הכניסה אינו מאוחר מה  1 -באוקטובר
של אותה שנת לימודים .במקרה שכזה על ההורים להציג ת.ז בה רשומים ההורים כתושבי
אבן יהודה עד ליום  15.5.21לצורך קבלת השיבוץ.

מסמכים הנדרשים ממבצע/ת רישום שהינו/ה רווק/ה ,אלמנ/ה ,גרוש/ה ,פרוד/ה:



הורה שהינו המשמורן היחיד של הקטין ואחראי בלעדי לחינוכו צריך לצרף מסמך משפטי
המוכיח ומאשר כי הוא המשמורן היחיד של הקטין
הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין במשותף עם הורה נוסף נדרש לצרף מכתב חתום על
ידי האחראי הנוסף של הקטין המאשר את ביצוע הרישום

שנה נוספת בגן חובה:
בהוראת משרד החינוך ,קטין ישאר שנה נוספת בגן חובה רק על פי המלצת מנהלת הגן ופסיכולוגית
הגן.
במקרה זה על ההורים לערוך רישום כפול לבית הספר ולגן.
ילדים עם צרכים מיוחדים
אנו מבקשים מהורים לילדים עם צרכים מיוחדים להציג במהלך הרישום ,דוחות מקצועיים המעידים
על קשיי הילד ( , ASDלקות שמיעה ,נכות פיזית ,עיכוב התפתחותי) .איתור מוקדם יקל לגבש תכנית
סיוע מותאמת.
גמילה מחיתולים
לקראת הכניסה לגן מועצה ,קיימת חשיבות לגמול את הילד מחיתול.
חינוך להרגלי ניקיון (גמילה מחיתול) הינו תהליך המתבסס על מוכנות התפתחותית רגשית .רוב
הילדים יכולים לשלוט בצרכיהם בגיל הכניסה לגן .הצלחת תהליך גמילה תלויה הן בילד והן בכם
ההורים .לגמ ילה חשיבות רגשית וחברתית במיוחד בחברת ילדי הגן .במידה והילד אינו גמול ,אנו
ממליצים לנסות ולסיים את תהליך הגמילה עד תחילת שנת הלימודים .להתייעצות נוספת ניתן לפנות
לשירות הפסיכולוגי חינוכי במועצה.

להלן קריטריונים לשיבוץ






השיבוץ ינתן במידת האפשר לפי איזורי רישום ,על פי כתובת המגורים בתהליך השיבוץ
נעשית חשיבה מעמיקה על איזון בין פרמטרים שונים כגון, :מין ,גיל ,מספר ילדים בשנתון,
צרכים מיוחדים ,מספר תלמידים בגן צרכי פרט וכלל.
משך שהייה באותו המתחם מהשנה הקודמת.
אחים בשנתון עוקב לא ישובצו לאותו גן.
תנתן עדיפות לאיחוד אחים באותו מתחם.

בכל מתחם ישנם  2גנים האחד לגילאי  3והשני לגילאי .5


.

גילאי  4יחולקו לגנים במתחם על פי תאריכי הלידה וצרכי המערכת והרישום:
מ  1בינואר ועד  30ביוני כולל ישובצו לגן גילאי . 4-5
מ  1ביולי ועד –  31בדצמבר כולל ,ישובצו לגן גילאי .3-4

בקשות הורים לרישום:





הורים המעוניינים לרשום את ילדם לגן שבו מתקיים צהרון עליהם לציין זאת במעמד הרישום
ובמקביל להרשם ולהסדיר את התשלום באתר המרכז הקהילתי על מנת שנוכל להתחשב
בבקשתכם.
ילד הלומד בגן שלא באיזור הרישום שלו ,והוריו מעוניינים להשאירו באותו מתחם ,עליהם
לציין זאת במעמד הרישום בשורת ההערות
ילד הלומד בגן שלא באיזור הרישום שלו והוריו מעוניינים להעבירו לאיזור הרישום המקורי,
עליהם לציין זאת במעמד הרישום בשורת ההערות.

אגף חינוך עושה כל מאמץ להענות לבקשותכם ההורים ועם זאת אגף החינוך אינו מתחייב להענות
לכל הבקשות.
לתשומת הלב -עם תום הרישום יערך מיפוי של הנרשמים על פי גילאים ואיזורי הרישום
במידת הצורך יבוצעו שינויים בהתאם לאחר קבלת הבקשות יתקיים שיבוץ לגנים.
לימודי חוץ מיועדים לתת מענה לזרם מוכש"ר (מוכר שאינו רשמי) שאין בנמצא במועצה.

תשובות השיבוץ ינתנו מה15.6.21 -
ניתן לערער על החלטת השיבוץ בטופס המיועד לכך באתר המועצה (בקשת העברה) עד 30.6.21

התשובה לערר תנתן עד 15.7.21

שכר לימוד
בעקבות חוק לימוד חובה לילדים מעל גיל  3לא יגבה שכר לימוד חודשי לגני הילדים הוראות החוק
אינן כוללות הוצאות בעבור ביטוח תאונות אישיות ,סל תרבות ,חוגים (תל”ן) הזנה ,טיולים ,מסיבות
וצרכי גן.
תשלום למועצה בעת הרישום
סה"כ תשלום שנתי למועצה –  ₪ 1,631לילד לגן.
פירוט:
ביטוח  ,49₪סל תרבות  ,72₪עבור תל"ן חוגים 597₪
הזנה  ,800₪צרכי גן  ,₪53טיול שנתי ₪60
התשלומים יגבו בחודש אוקטובר 2021
הרישום לגנים המוכרים ע"י משרד החינוך מתבצע ברשות בלבד אין אפשרות לבצע רישום כפול.

תשלום לצהרון בגן
לפרטים נוספים יש לפנות למרכז הקהילתי 098910070 -
ביטול רישום
ביטול רישום מחייב הודעה בכתב למחלקת גני ילדים עד  ,15.5.21לכתובת המייל:
ganim@even-yehuda.muni.il
יש לוודא שאכן התקבלה בקשת הביטול במשרדנו
רישום מאוחר – :כל בקשת רישום שתתקבל לאחר  3.2.21תחשב לרישום מאוחר .במקרים אלו
השיבוץ יהיה על פי מקום פנוי הפעילות בגני הילדים מתקיימת :
בימים א'-ה בין השעות 14:00-07:30
12:45-07:30
ביום ו' בין השעות
17:00-14:00
צהרונים בין השעות
בכפוף להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות בתקופת הקורונה

חלוקת גני המועצה המקומית אבן יהודה
רחובות אשכולות הגנים:

רחובות הישוב
 .1גנים  -רקפת חצב אירוס צבר הדס – האלה ,חן ,תל צור ,הזית ,הדס ,שומשום ,מכבי ,הפטל,
הורדים ,סמ’ השושנה ,שיזף ,סמ' יעקובי ,סמ' האלה ,השלושה ,ניצן ,הנוטר ,האילנות ,אשל ,החרוב,
חצב ,הנורית ,המחתרת ,רמת היובל ,אדם ,סתוונית ,השקמה ,כליל החורש ,הסוף ,הגת ,מעלה
האר גמן ,מעלה הלבונה ,מעלה הרתמים ,חרצית ,כרכום ,סביון ,כלנית ,דפנה ,התקומה ,ריחן ,שבזי,
אהבת ציון ,הבנים ,חלמונית ,העצמאות ( ,)82-0שכ' הדסים ,מרבד הקסמים ,בית השואבה ,הגבעה,
האורן ,הנרקיסים ,האירוסים ,הערבה ,מנטה ,האלון ,ההסתדרות ,האיזמרגד ,התפוז ,ההרדופים,
התאנה ,אסותא ,הגפן ,הצאלון ,היבולים ,התומר ,השיטה ,הקשת ,תדהר ,סיני ,הדקל ,לילך ,בני
בנימין ( 33-1אי זוגי 20-0 ,זוגי) ,איילת השחר,שביל הנוטר ,הרקפות ,שקד ,המייסדים
((77-48

 .2גנים  -ורד מורן נרקיס  -השלום ,היונה ,אנפה ,ותיקים ,המעפילים ,קיבוץ גלויות ,עממי,
הפלמח ,הלוחמים ,הגליל ,השומרון ( ,)0-37סנונית ,ארז ,מרגנית ,סמטת ניצנים ,הברוש ,דרור,
עציון ,ההדרים ( ,)0-89המתמיד ,סמ’ המרגנית ,סמ’ ניצנים ,אדמונית ,עגור ( ,)1-14קרן היסוד
השרון ()15-42

 .3גנים  -תמר הדר חרצית חמניה – מרווה ,רוזמרין ,תירוש ,דגן ,תורמוס ,ההדרים ()90-300
המייסדים ( ,) 0-60זויתן ,דן ,עופרית ,סהרון ,נחל פולג ,נחל סער ,נחל אלעל ,נחל שניר ,סמ’ עופרית,
השיטה ,מנטה ,תדהר ,האירוסים ,סיני ,עגור ( ,)15-22עפרוני ,שחף ,שלדג ,המייסדים ( ,)41-1סמ’
החרמון ,גולן ,השרון (1-14

 .4גנים  -סחלב סייפן מאירה – רמת בן גוריון ,באר גנים ,חבצלת ,ברקן ,לוטם ,הדובדבן ,גבעונית,
סמטת הפקאן ,הסחלב ,קינמון ,פעמונית ,דולב ,האודם ,עדעד ,יערה ,הלוטוס ,שביל השדות ,מעיין,
לוע הארי ,אלמוגן ,הנופר ,צורית ,הורד ,העירית ,צפורן ,שדמה ,שנהב ,התות ,דודאים ,קקטוס,
אביבית ,העצמאות ( )125-83שן הארי ,המייסדים ( )200-78השושן

 .5גנים  -נורית יסמין נופר סביון  -האגוז ,האוכמניות ,אגמון ,תפוח ,האתרוג ,אמנון ותמר ,האגס,
חמנית ,נר הלילה ,רותם ,השיח ,צבר ,הנוטע ,בני בנימין ( 199-35אי זוגי 200-22 ,זוגי) ,השומרון
( ,)200-38אירוס הארגמן ,העצמאות ( ,)180-126השרון ( ,)43-300הפרגים ,צבעוני ,שלהבת,
הדליות

 .6גנים  -ריחן רותם – ממלכתי דתי – מכל רחובות הישוב
 .7גנים  -יערה לוטם – גני חינוך מיוחד – מכל רחובות הישוב

שמות גני הילדים  -גילאים ורחובות
גני טרום טרום/טרום חובה (גיל )3-4
גן חמניה  -עופרית 3
גן תמר – הדרים 120
גן סחלב – הדודאים 8
גן נופר – השרון 50
גן נרקיס – השלום 3
גן רותם – המחתרת 56
גן חצב  -האלה 21
גן יסמין  -השרון 67
גן צבר  -האלון 31

גני טרום חובה/חובה (גיל )4-5
גן חרצית  -עופרית 3
גן הדר – ההדרים 120
גן סייפן – הדודאים 8
גן סביון – השרון 50
גן מורן – השלום 3
גן ריחן  -המחתרת 56
גן אירוס – האלה 21
גן מאירה – העצמאות 116
גן נורית  -השרון 67
גן רקפת – מרבד הקסמים 39
גן הדס  -האלון 31
גן ורד  -ותיקים 30
גני חינוך מיוחד
גן לוטם  -השרון 67
גן יערה -העצמאות 116

הרשמה לצהרוני הגנים
אנו שמחים לעדכן שבשנה הבאה אנחנו נערכים לפתוח צהרונים בכל הגנים בהם מספר הנרשמים
יגיע למינימום הנדרש .על כן יש חשיבות רבה ביותר לרישום לצהרונים במקביל לרישום לגני המועצה
מספר הילדים המינימלי לפתיחת צהרון הינו  18ילדים.
אם בשני גנים סמוכים מספר הנרשמים הכולל יהיה נמוך מ 35-ילדים ,תפתח מסגרת צהרון אחת
לשני הגנים.
בגנים הבודדים (ורד ורקפת) התנאי לפתיחת צהרון הינו מינימום  20ילדים.
בכל שאלה ופרטים בנושא רישום לצהרונים הנכם מוזמנים לאתר www.evenyehuda.org.il
ניתן לפנות גם לשרה כרמי ,מנהלת צהרוני הגנים במרכז הקהילתי 09-8910070 :או במייל
e_yehuda@matnasim.org.il:
הקדימו והירשמו ובכך הבטיחו את מקומכם ואת פתיחת הצהרון בגנכם.
בברכת שנת לימודים פוריה

מר אבי הררי
ראש המועצה

ד"ר שי פרוכטמן
מנהל אגף חינוך

גב' תאיר רווה הדס
מנהלת מחלקת גני ילדים

