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  רכת ראש המועצהב                    

                         

 

 ,הורים יקרים

הלימודים תש"פ ומברכים את  נתאנו שמחים להודיע לכם על פתיחת הרישום לגני הילדים לקראת ש

 ילדכם על הצטרפותם למערכת החינוך שלנו.

 .תהליך הרישוםבחוברת זו מאגדת בתוכה את המידע על מנת לסייע בידיכם 

 הרישום לגני ילדים במועצה הוא אירוע חשוב ומשמעותי לכל הורה וילד.

מתרגשים יחד אתכם לקראת קליטת מחזור חדש של  אנו

ומבטיחים ללוות כל ילד  ,ילדים למערכת החינוך שלנו

מנת לאפשר  על, , וילדה באהבה ובתשומת לב מרבית

 .והסתגלות מוצלחת לכולם התאקלמות

אנו מקדישים לתחום החינוך אשר עומד כיום בראש סדר 

 העדיפויות שלנו את מיטב המשאבים. 

 

משאבים רבים  משקיעה המועצהו, אנשי המקצוע עמלים על פיתוח תכניות לימוד חדשניות לגיל הרך

 .איכותי בשיפוץ ובשדרוג החצרות והמתקנים ובהקפדה על כוח אדם, בתחזוקת המבנים

 לשמחתנו הרבה ההורים וועדי הישובים מגלים מעורבות רבה בכל הנוגע לחינוך הילדים. 

 גני הילדיםם בהוריה יעדוסייעות וה, גננותה, המפקחותמחלקת גני ילדים המלא בין  שיתוף הפעולה

 .רווחתם ושלומם, שבראשן עומדת טובת הילדים, מיטביותה מסייע לנו להגיע לתוצאות

 אנו מאחלים לכם ולילדכם שנת לימודים פורייה, ברכת הצלחה והתאקלמות קלה ומהירה. 

       

 

 ,שלכם

 שמעון סוסן

 ראש מועצת חבל מודיעין
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 נוךברכת ראש אגף החי                            

 

 

 

 הורים יקרים,

השנים הראשונות בהתפתחותו של הילד מהוות תקופה רגישה ומשמעותית לילד ולמשפחתו. החוויות 

שהילד חווה בשנים אלה ואיכותן משפיעות במידה רבה על התפתחותו העתידית. בתקופה זו נחקקים 

בילד דפוסים, תסריטים ומאפייני התנהגות, שאותם הוא רוכש במגעיו עם העולם. אלה ילוו אותו 

הלך חייו ויעצבו במידה רבה את תפיסת עולמו ואת דרכי התמודדותו עם העולם הפיזי, במ

 האינטלקטואלי, החברתי והרגשי. 

מתוך מודעות לחשיבות החינוך בגיל הרך, משקיעה מ.א חבל מודיעין רבות בחיזוקם של גני הילדים. 

הילדים לקראת עלייתם לבית בגנים מושקעים משאבים לשיפור הליכי למידה ומיומנויות המכינות את 

 הספר. 

לשמחתי, שיתוף הפעולה הפורה עם פיקוח משרד החינוך על גני הילדים מוביל לאימוצן של תכניות 

פדגוגיות חדשניות. שיתוף הפעולה הפורה עם ועדי ההורים מוכיח את עצמו ומסייע רבות לכולנו 

 בשיפור חוויות השהייה והלמידה בגני הילדים. 

יטבי הגננות והסייעות מקבלות תמיכה וסיוע מתוך כוונה לשפר עוד יותר את האקלים המזאת ועוד, 

יחסים מצוינים בין כל  וייווצרהגן ירגיש חלק מהעשייה, וכפועל יוצא  בגן, כך שכל אחת ואחד מצוות

 חברי הצוות. 

 עשייתנו וכוונתנו להמשך גם בשנה הקרובה. אלה הן רק מקצת 

לדכם נכנס לגן הילדים, הרשו לי לברך את ילדכם/ילדתכם בברכת ברוך/ה ברגעי אושר אלה בהם י

 הבא/ה ולאחל לו/ה התאקלמות מהירה והנאה מרובה מגן הילדים. 

 

 שלכם,

 נתן ריגלר

 מנהל אגף החינוך

Natan@Modiin-Region.Muni.il 
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 כת מנהלת מחלקת גני ילדיםבר                 

 

 

 הורים יקרים,

 ברכות לקראת רישום ילדכם לגן בשנה"ל תש"פ.

 אתם עומדים להפקיד בידינו את היקר לכם מכול, ואנו מודעים לגודל האחריות והמחויבות.

 לית.בגני הילדים מתקיים המפגש הראשון של הילד עם מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמא

גני הילדים הם בית שני בו חייבים הילדים לזכות ליחס אישי ולפיתוח היכולות הקוגניטיביות 

 והרגשיות. 

בגיל הגן מתחילים לפתח את כישורי השפה, את יכולת הלמידה ואת השליטה העצמית. בגיל זה 

השקעה בגיל הרך מתחילים בהקניית מיומנויות חברתיות לפיתוח זהות עצמית, תרבותית ולאומית. ה

 היא הבסיס להתפתחות הילד כאדם שלם ומאושר. 

אגף החינוך בשיתוף משרד החינוך, מחויבים לקדם פעילויות רבות ומגוונות לגיל הרך מתוך רצון לתת 

 מענה לכל הצרכים הרגשיים, החברתיים, הפיזיים והאינטלקטואליים של ילדכם. 

 וך הקדם יסודית במועצה האזורית חבל מודיעין. בחוברת שלפניכם אנו מציגים את מערכת החינ

 החוברת מאגדת בתוכה את כל המידע הנדרש לרישום ילדכם לגן הילדים. 

גם השנה כמו בשנה החולפת, הרישום כולו יתבצע באמצעות אתר האינטרנט בלבד מתוך כוונה 

  לאפשר רישום מהיר ויעיל מן הבית. 

 שלכם,

 גליה ערד

 םמנהלת מחלקת גני ילדי

Region.Muni.il-galia@Modiin  

              מח' גני ילדים 9722823-03
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 שעות הפעילות בגן

הכניסה לגן הילדים היא צעד חשוב ומשמעותי בשרשרת ארוכה של מעברים, אותם הילד יחווה       

מהלך גדילתו ואשר עשויים להשפיע על איכות השתלבותו במערכת החינוך בעתיד.                      ב

הכניסה לגן מלווה בהתרגשות ובחששות, לכן זקוק ילדכם לתמיכתכם ולתמיכת הצוות החינוכי.       

                מסר חיובי ומרגיע יסייע לילד ויקל על השתלבותו בגן ועל קבלת כללי המסגרת החדשה. 

חשוב שתהליך ההסתגלות לגן יהיה הדרגתי, לכן כדאי שההורים ייערכו לאפשרות של שהייה עם    

 הילד בגן בימים הראשונים. 

 

 שעות הפעילות בגן:

 בימים א'-ה' בין השעות: 7:30-14:00

 בימי ו' בין השעות: 7:30-12:45

  בהתאם להנחיות קב"ט בשעה זו נסגרים השערים. - 08:30ה: השעהגעה לגן עד 

 

 

 החינוך: הראשונים, לילדים שזו שנתם הראשונה במערכתשעות הפעילות בגנים בימים 

 ביום הראשון ללימודים בין השעות: 7:30-10:00

 ביום השני ללימודים בין השעות: 7:30-11:00

 .ביום השלישי יתנהלו הלימודים כסדרם

 

 אסיפות הורים מתקיימות באחריות הגננות. 
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  מצבת גני הילדים במועצה בשנה"ל הנוכחית תשע"ט

 

 גני ילדים 24ממלכתי          

 גני ילדים 25ממלכתי דתי    

 גני ילדים 2חינוך מיוחד       

 

 בכל כיתת גן משובצים עד 35 ילדים.

 ,מנהלת הגן בפיקוח משרד החינוךצוות הגן: 

 סייעת בפיקוח הרשות המקומית.

 ילדים בגילאי 30 בגן בו לומדים לפחותעפ"י החלטת הממשלה ובכפוף להוראות משרד החינוך, 

 שבוע. ב ימים5 תשובץ סייעת נוספת 4-3, 

 

 נהלי רישום לגני הילדים

 .גם אם הילד לומד השנה בגן כל ההורים מחויבים לערוך רישום לגן כל שנה מחדש,

 

 

 

 07.1.2019 – 27.1.2019(כא' בשבט תשע"ט ) –בשבט תשע"ט ' א: תאריכי הרישום

www.modiin-region.muni.il  לצורך התחלת תהליך הרישום עליכם להיכנס לאתר האינטרנט 

 ה במקוםללחוץ על הקישור "רישום גני ילדים", להקליד את מספר תעודת הזהות של הילד/ 

המתאים, להקליד סיסמת כניסה אישית שנשלחה אליכם במכתב לכתובת מגוריכם ולהמשיך 

 בתהליך הרישום באמצעות האתר.

 במשרד מחלקת גני ילדים במועצה.עליכם לבצע רישום אם כתובתכם לא מעודכנת באתר, 

 בגמר תהליך הרישום תנפיק המערכת אישור המהווה הוכחה לביצוע ההרשמה.

  ויישלח אליכם אישור רישום הרישום בדואר אלקטרוני.

 

 

רישום לתושבים חדשים ולעוברים דירה ביישובי המועצה יינתן רק לאחר 

 הצגת שינוי כתובת בתעודת הזהות

 

 הרישום לגני הילדים יתבצע באמצעות אתר האינטרנט המועצתי בלבד.

www.modiin-region.muni.il   

 בתום תקופת הרישום רקאין אישור זה מהווה שיבוץ לגן ילדים מסוים. השיבוץ יבוצע 
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 מסמכים הדרושים לביצוע רישום לגני ילדים:

 תעודות זהות של שני ההורים הכוללות את הספח ובו פרטי הילד וכתובת עדכנית.

 לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת.

 מי ששינה את מקום מגוריו ליישובי המועצה בתקופת הרישום חייב להמציא:

 .תעודות זהות של 2 ההורים עם כתובת מעודכנת 

 .טופס ביטול רישום מהרשות בה התגורר הילד בשנת הלימודים תשע"ט 

 את, מתבקש להביא את תעודת הזהות שלו, משפחה אומנה/ מיופה כוחרושם שהינו אפוטרופוס/

 תעודות הזהות של 2 ההורים וכן מכתב ייפוי כוח חתום.

 הורה עצמאי – ההורה הרושם חייב לצרף תצהיר )נספח א' בחוברת - כתב הצהרה והתחייבות

 הורה עצמאי(.

 הורות שווה – כדי לוודא כי הורים הגרים בשתי כתובות נפרדות מקבלים מידע הנוגע לילדם,

 שםהורה של קטין אשר מענו הרשום במריש לעדכן את כתובתם הנפרדת במשרד הפנים. 

 יבקש מפקיד הרישום במשרד האוכלוסין לעדכן אתהאוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, 

 .ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטיןכתובתו, 

 למחלקת גני הילדים יש לעדכן את כתובות ההורים בהודעה מסודרת במיילבנוסף, 

 ganim@modiin-region.muni.il 

 "ל של ההורה הנוסףמס טלפון וכתובת דואבאחריות ההורה הרושם למסור את כתובת המגורים, 

 בעת הרישום באינטרנט וכן ליידע את ההורה הנוסף על ביצוע הרישום.

 

   דוא"לבקשה ל רק באמצעות ל רישום לכלל הגנים ייעשהביטו

ganim@Modiin-Region.Muni.il  

 או בפקס  03-9722823 )יש לוודא אישור קבלת הפקס(.
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 קריטריונים לשיבוץ ילדים בגני הילדים

 ודיון בערעורים לפי תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום(, תשי"ט - 1959

 

השיבוץ לגני הילדים במועצת חבל מודיעין נעשה על פי הוראות תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי 

-1959 תשי"ט, תקנות הרישום"( ותקנות חינוך ממלכתי )העברה(: "להלןתשי"ט- 1959 ( )רישום(,

וככל שיש , הקריטריונים המוצגים להלן באים על תקנות הרישום וההעברה. ההעברה"( תקנות:"להלן)

 יגברו התקנות. ,סתירה

 שיבוץ הילדים לגני הילדים במועצה מתנהל על פי יישוב המגורים.

 ם לקבוע את שיבוץ הילד לגן הילדים, יילקחו בחשבון הקריטריונים הבאים: בבוא הרש

כקבוע )ממלכתי/ממלכתי דתי( העומדת להורים היא זכות הבחירה בין זרמי לימוד היחידה הזכות 

 בחוק.

מספר  - 35כל הילדים בגילאי רישום חלקי ע עפ"י שיבוץ של סך מספר הגנים ביישוב נקב .א

 יעת משה"ח. לפי קבו הילדים המירבי לגן

 מספר הילדים בכל שנתון. ל בהתאם משנה לשנההחלוקה נעשית עפ"י שיקולים המשתנים  .ב

היישובית בהתאם חינוך העם ועדת ובשיתוף , השפ"ח הפיקוח השיבוץ נעשה בהתייעצות עם .ג

 לצורך.

שנה עפ"י קבוצת הילדים הרלוונטית לכן, המושג חלוקת הגנים איננה קבועה ונעשית בכל  .ד

   "עולה גן" לא רלוונטי. 

 ם ביישוב. יצירת איזון מגדרי/מספרי/פדגוגי בין מכלול הגני .ה

 :דוא"ל בלבדל 01/04/19יבוץ יתקבלו עד לתאריך בקשות חריגות לש

 ganim@Modiin-Region.Muni.il   .בטיעון מפורט ובצירוף מסמכים באם יש 

 

 ערעור על שיבוץ  

השיבוץ יפורסם עד לתאריך 01/07/19 ובהתאם לתקנה 21 לימוד חובה וחינוך ממלכתי 

הודעת הרשות רשאים הורי הילד להגיש לרשות ערר  תוך שבעה ימים מקבלת)רישום(תשי"ט-1959, 

  15/07/19ולכל המאוחר עד לתאריך  בכתב בנוגע לגן הילדים שאליו שובץ הילד

 ההחלטה הינה סופית.

 ganim@Modiin-Region.Muni.il ניתן להגיש ערעור אחד בלבד באמצעות הדוא"ל 

 30/07/19ב עד לתאריך רשות תדון בערר ותודיע להורי הילד על החלטתה בכתה

ועדת הערר תדון רק בערעורים הקשורים לסיבות פדגוגיות ומערכתיות ובצירוף מסמכים נלווים באם 

 יש. 

  תוקף הערעור על השיבוץ יפוג בתאריך כט' באב תשע"ט )30 באוגוסט 2019(.
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 יחודיות בגני הילדיםי

  

 1. זה"ב בגן
            אור ירוק ובשיתוף משרד החינוך.ות של"מ וזהב בגן היא תורנות משותפת עם עמות

תיאטרון,  ,בה פעילים גמלאים מתנדבים בנושא בטיחות בדרכים כדרך חיים. במגוון תחומים משחקים

ם ווים דמויות משמעותיות עבורמהפוגשים את ילדי הגן פעם בשבוע והמתנדבים אומנות ועוד. 

יכים המסרים הקבועים המועברים בתוכנית מסייעים להפנמת תהלחיקוי והערכה. ומשמשים מודל ל

 . וערכים אלו

 
 2. גוגלה

 גוגלה היא סביבת למידה ממוחשבת המיועדת לקדם את מיומנויות הלמידה של ילדים בגן.

 כדיהשימוש בכלים ממוחשבים נועד להכין את הילדים לעולם החקר המתוקשב לתוכו הם גדלים, 

 שיוכלו לפעול בו בהווה ובעתיד בצורה מיטבית.

ומתאימים להתפתחות הילדים ליכולת שלהם ולתחומי  םהכלים שפותחו לצורך כך עכשוויי

 התעניינותם. 

 הלך השוטף של היום וניתן להשתמש בו גם בבית. בגן הילדים משלבים את השימוש בכלי גוגלה במ

 

 . ניווט בגני ילדים3

ניווט בגני הילדים הוא חלק מחוט השני העובר במערכת החינוך כולה כחלק "ממועצה מנווטת" 

להצפין אותה ולמצוא נקודות ציון בשטח בו  ,במהלך החשיפה לתכנית הילדים לומדים לקרוא מפה

 היא חווייתית וחינוכית. ית והתמצאות במרחב, ראיה מרחבהתכנית מפתחת  .הם מנווטים

   

 4. ספריית פיג'מה
 ספריית פיג'מה הינה תכנית ייחודית מייסודה של קרן גרינספון ובשיתוף בין האגף לחינוך קדם יסודי

 של משרד החינוך ובין מחלקת גני הילדים במועצה. 

 במסגרת התכנית מקבל כל אחד מילדי הגן שמונה. עידוד קריאה ואהבת הספרמטרת התכנית: 

 יחד עם הכוונה לפעילות יצירתית וחווייתית, במהלך שנת הלימודים(ספרים )אחד בכל חודש, 

 שתהדק את הקשר בין הבית לגן. 

 
 5. תכניות קרב

מסגרת תכנית קרב. ונות במגומתקיימות בגני ילדים תכניות העשרה בהתאם להוראות משרד החינוך, 

 . הגננות בוחרות מתוך חמשת הצירים:תכניות מתוך היצע רחב ביותרכל גן זכאי לשתי 

מעת לעת ובהתאם ליוזמה של גננות קיימות, חינוך גופני, אומנות, חינוך מוסיקלי, כישורי חיים. 

 צר פעילה ועודשיפור חזות הגן, ח מתבצעים פרויקטים ייחודיים כגון:

 

 . סל תרבות6

בגני הילדים מתקיימות שלוש פעילויות סל תרבות הכוללות את התחומים הבאים: הצגה, פעילות 

 מוסיקלית ומופע בהיכל התרבות.

 מטרות סל התרבות הן חשיפה למגוון אמנויות והקניית הרגלי התנהגות הולמים במופעי תרבות.

 

 

בתחילת שנה"ל תש"פ תתקיים אסיפת הורים בכל גן, ובה תמסור הגננת פרטים על התכניות 

 הייחודיות המפורטות לעיל.
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 הזנה בגן

לבריאות מתחיל כבר  חינוךבגני הילדים פועלת תכנית הזנה המבוססת על חינוך לאורח חיים בריא. 

 .לכן מקפידים בגני הילדים על תזונה נכונה ובריאה, מגן הילדים

 כישורי, זהו מוקד למידה נוסף במסגרתו מפתח הילד כישורי חייםלארוחה המשותפת יתרונות רבים, 

 עצמאות ויכולת בחירה תוך חשיפה לטעמים, ערכי שיתוף, אסתטיקה באוכל, נימוסי שולחןשיח, 

 .חדשים

 גדילה תקינה והתפתחות שכלית רציפהדפוסי אכילה נכונה בגיל הילדות מקדמים בריאות מיטבית, 

 .עודף משקל והפרעות אכילהומסייעים במניעת בעיות בריאות, 

 .הוריםההתכנית מופעלת בכל הגנים במימון 

 

 ילדים אלרגיים

מחלקת גני ילדים בסמוך לרישום מתבקשים ליידע את  הורים שילדיהם אלרגיים למזון כלשהו, 

בצירוף מסמכים רפואיים על מנת שנוכל   ganim@Modiin-Region.Muni.ilבאמצעות הדוא"ל 

    ם וליידע גם את צוות הגן בסמוך לפתיחת שנת הלימודים. להיערך בצורה מיטבית לקליטת

הליך בקשת אישור לסייעת רפואית מתבצע מול מח' גני ילדים בצרוף המסמכים הרפואיים 

 הרלוונטיים. 

 

 הסדרי תשלום לגני ילדים

 התשלומים שייגבו הינם בגין הסעיפים הבאים:

  

 ביטוח תאונות אישיות
  

49  ₪ 

 סל תרבות 
 

80  ₪ 

 תכנית קרב 
 

300  ₪ 

 

 הגבייה תבוצע במעמד הרישום, והחיוב יתבצע בשני תשלומים בחודשים: 

  2019, דצמבר 2019מבר ובנ
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 קריטריונים לאישור חריגי גיל במועד הקובע לצורך רישום

 ניתן להגיש בקשה לחריגי גיל שנולדו עד 15.01.17 בהתאם להנחיות משרד החינוך המפורטות!

 :באחריות הרשות -תנאים לאישורא. 

 .ולא תתחייב פתיחת גן נוסף, קליטת הילד לגן רק אם בגן יש מקום1.  

 .בינואר כולל15 לוועדה יוגשו רק ילדים שנולדו עד 2.  

 .חתימת ההורים על טופס התחייבות לתשלום שכ"ל במידה ותאושר הבקשה )נספח ז'(3.  

 חוות דעת של פסיכולוג התפתחותי.              4.

 .רק ע"י פיקוח משרד החינוך ןאישור סופי ומחייב יינת.5           

 

 :קריטריונים לאישורב. 

 .הומניטריות במשפחה/נסיבות מיוחדות1.  

 .יםהסכמת הרשות לשיבוץ תלמידים חריגי גיל בגני הילד2.  

 .קיומן של מסגרות חלופיות ביישוב בו מתגורר הילד3.  

 :לוחות זמניםג. 

פנייה לוועדת באמצעות טופס  ח' גני ילדיםגיש למאת הבקשה לקראת שנה"ל הבאה יש לה1.

תרכז את מחלקה ה 10.06.19עד לתאריך  (משה"ח +ז'נספח ו'מצורף ) + טופס התחייבותחריגים

 .לאחר מועד זה לא ידונו בבקשות .החינוך הבקשות ותעבירם למשרד

הילד בגן מיד כשתגיע ממשרד החינוך ושיבוץ הודעה בדבר החלטת הוועדה תימסר לפונים 2. 

 הילדים יהיה תמיד על בסיס מקום פנוי בגן.

 

 מערכות תומכות

 בשירות הפסיכולוגי החינוכי של מועצת חבל מודיעין 14 פסיכולוגים  -  כולוגי חינוכישירות פסי1. 

הנותנים שירותים מקצועיים בכול מסגרות הגנים ובתי הספר מגיל 3 ועד גיל 18, בהתאם למתווה 

 השירותים הפסיכולוגיים וברמה א'. 

והדרכה לצוותים, הדרכות הורים, אבחונים לילדים )לא כולל אבחוני הדלגה(  ליווי  ל:ולכ השרות בגנ"י 

 התערבויות באירועי חירום ומשבר והרצאות על פי הזמנה מראש והסכמה בין צוות הגן לפסיכולוג/ית.

 השירות ניתן מתוך ראייה מערכתית הוליסטית הרואה את הקשר בין הפרט למסגרת ולמשפחה.

 השירות ניתן במהלך ימי העבודה בגנים ו/או במשרדי השפ"ח. 

 באופן ישיר ו/או באמצעות צוות הגן.ניתן לפנות לייעוץ 

 מיקום השפ"ח הוא במושב בני עטרות. 

 03-9712729גב' עשירה הלל  -מר צביקה יערי. מזכירת השפ"ח -מנהל השפ"ח
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 ולים בגני הילדיםילדים בלתי גמ.1

 ישנה חשיבות רגשית וחברתית לעובדת היות הילד גמול )שולט בצרכיו( בכניסתו לגן.

 אנו מבקשים לסיים את תהליך הגמילה עד תחילת שנת הלימודים, אם הילד אינו גמוללידיעתכם, 

במידת הצורך עומדת לרשותכם יועצת גני הילדים  או לכל המאוחר כחודש לאחר תחילת השנה.

 ופסיכולוג הגן לסיוע בתהליך.

 

גוף מקצועי בפיקוח משרד החינוך הנותן מענה חינוכי  - )מרכז תמיכה יישובי אזורי( –מתי"א 2. 

טיפולי לילדי החינוך המיוחד בגנים השפתיים ולילדים המשתלבים בחינוך הרגיל באמצעות, גננת 

בהתאם להנחיות חוזר  -צמודות תוסייעשל ותמיכה  )בגנים השפתיים( םטיפולים פרא רפואיישילוב ,

 .י ילדיםכאות לשירותים אלה ניתנת באמצעות ועדת שילוב גנז. המנכ"ל

 

 ועדת שילוב 3. 

 .לקבל שירותים חינוכיים טיפולייםועדת השילוב קובעת את זכאותו של תלמיד 

על מנת לקבל זכאות ניתן להגיש בקשה עד לתאריך כ"ה בשבט תשע"ט 31/01/19 עבור שנת 

 העברת הטפסים באחריות הגננת/מנהלת המעון.הלימודים הבאה. 

 

  3שלוחה  03-9722810נירית דר טלפון מנהלת גב'  -מדור חינוך מיוחד4. 

  nirit-d@modiin-region.muni.ilמייל 

הורים שילדם אובחן כבעל צרכים מיוחדים, מצוי בהליך אבחוני או הופנה למכון להתפתחות הילד 

ובעקבות כך עשוי להזדקק לוועדה לקביעת זכאות לחינוך המיוחד, מתבקשים לבצע רישום ראשוני 

 לגן הילדים ביישוב המגורים על מנת להבטיח את מקומם. 

 במידה ויקבלו זכאות לחינוך מיוחד, השיבוץ ייעשה באחריות המועצה.    

חשוב לציין, המסמכים הרלוונטיים הקשורים  לילדים המגיעים ממעונות היום של העמותה לגיל הרך 

מסמכים הרלוונטיים ה ,בניגוד אליהםמנהלת המעון למדור חינוך מיוחד  מועברים ישירות דרך

למדור  באחריות ההוריםמחויבים להגיע  מהביתממעונות פרטיים / הקשורים לילדים המגיעים 

 נירית דר ע"מ לתאם מועד לוועדת השמה.   חינוך מיוחד אל הגב' 

 .2019במרץ  01' תשע"ט א' באדר דיתקבלו לא יאוחר מתאריך כ בקשות לקיום ועדות השמה

 לאחר קיום ועדות ההשמה יינתנו להורים פרטים בנוגע לשיבוץ ילדם. 

 

 מתבקשים להעביר, הורים לילדים בעלי לקויות הזקוקים להנגשה- כיתות גן.הנגשת 5

 ganim@Modiin-Region.Muni.ilלמייל  2019 בפברוארמסמכים עד כג' באדר א' תשע"ט, 28 

 או בפקס 03-9722824
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 רשימת גני הילדים לשנת הלימודים תשע"ט 

   ייעוד הגנים ייקבע בהתאם לנתוני הרישום בפועל בכל יישוב

 טלפון מגמה שם הגן  יישוב 

 08-9154732 ממלכתי דתי  דוכיפת  אחיסמך

 08-9243401 דליות

 08-9215324 תפוח

 03-9732451 ממלכתי זית  בית נחמיה 

 03-9712821 תות

 03-9711795 ממלכתי דתי יובל  בית עריף

 03-9772021 שפתי -חינוך מיוחד –רימון 

 08-9251356 ממלכתי חצב  בן שמן 

 08-9224691 שקד

 08-6341526 ממלכתי דובדבן  כפר הנוער  –בן שמן 

 03-9712744 ממלכתי פשוש בני עטרות 

 03-9795811 צבר

 03-6487644 ממלכתי דתי גפן  ברקת 

 03-9711952 דקל

 03-9721913 חרצית 

 03-9734194 תאנה 

 03-9792561 ממלכתי דתי אביב  גבעת כח 

 03-9731279 ברושים

 08-9241350 ממלכתי לילך גינתון 

 08-9230084 רימון

 08-9285088 ממלכתי דתי סימה  גמזו 

 08-9285091 ענבל 

 08-9743871 רויזי 

 08-9745697 רימון 

 08-9246176 ממלכתי דתי סביון  חדיד

 08-9246153 שלום

 03-9721762 ממלכתי דתי יונים  טירת יהודה 

 03-9712852 פרחים

 03-9772715 רימון

 08-9799183 ממלכתי ניצנים כפר דניאל 

 03-9721771 ממלכתי אורנים  כפר טרומן 

 03-9792643 ניצנים

 08-9765850 ממלכתי קשת כפר רות

 08-9743875 ממלכתי אנקור  לפיד 

 08-9766275 ושפש

 08-6466423 שקמה 

 03-9332526 ממלכתי אהבה מזור 

 03-6248092 דובדבן 

 03-9334079 תות

 03-9074119 ממלכתי דתי שפתי-חינוך מיוחד -פשוש  נופך 

 03-9336297 ממלכתי דתי אפיקים  נחלים 

 03-9334311 יובלים

 03-7364334 מעיין

 03-9329856 ניצנים

 03-9329784 ממלכתי זית רינתיה 

 03-9333529 פיקוס

 03-9339341 רימון

 08-9761280 ממלכתי צופית  שילת 

 08-6730862 שקד
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 ישום לצהרונים תש"פר

 צהרוני חבל מודיעין יפעלו בתאריכים: 2/9/18 ועד ליום 30/6/019.

הצהרונים מתקיימת מידי יום במבנה , יחס אישי לכל ילד, פעילות עימהביתית ונ הבאווירהצהרונים 

הרווחה והשירותים , העבודה משרדמסגרת הבוקר, לטובת בטחון הילדים, צהרוני מפוקחים ע"י 

 החברתיים.

חוגים,  יחס אישי לכל ילד, פעילות בעלת התאמה רב גילאית, ,צוות מטפלות מקצועיות מה בצהרון:

 . 'הכנה לכיתה א, , ארוחת ארבע קלהבשרית(ארוחת צהריים חמה )

 אנו מציעים:

 צוות איכותי מנוסה מודרך ורגיש לצרכי הילדים. –צוות חינוכי 

 הקפדה על ביטחונם שלומם של הילדים. -ביטחון ובטיחות

 ארוחת צהרים חמה בשרית מאוזנת. -הזנה

 בין חוג לשני חוגי העשרה המועברים ע"י מדריכים מוסמכים. -העשרה

 עבודה עפ"י נושא חודשי ושנתי המתאים לילדי הצהרון. –כנית חינוכית שנתית ת

מוקדשת יחידת זמן לסיוע וליווי בהכנת שיעורי בית בצהרוניי בתי  מתאים לצרכי הילדים, -סדר יום

 הספר.

 ההורים מעורבים ושותפים בעשייה החינוכית. -שותפות הורים

י הצהרונים בחופשות משרד החינוך בשעות הבוקר ועד התוכנית כוללת מתן מענה לילד -חופשות

 . 8:00-16:00אחר הצהריים,  

 

 או באתר מעגליםרישום לצהרונים יתאפשר בתום סיום הרישום לגני הילדים באתר המועצה ה

www.maagalim.org.il 

  03-5618069מחלקת שירות לתושב  –לפרטים 

 

 

 בברכה,

 רחלי לגאלי

 מעגלים -רכזת צהרונים
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  נספח א' – כתב הצהרה והתחייבות )להורים עצמאיים( 

 לרישום  להצגת מועמדות לביטול רישום  להעברה   לאישור לימודי חוץ קשה: ב
 

 _________ זהות_____ אני הח"מ________________  מספר .1

 עושה כתב הצהרה והתחייבות זה בתמיכה לבקשתי עבור: 
הקטין( הקטין -הקטין ____________ מספר זהות _________________ )להלן

זרם חינוכי: ____________ מספר זהות _________________ )להלן הקטין(    
 מוכר שאינו רשמיממלכתי דתי  ממלכתי   

 בית ספר גן ילדים  לימודים ב:           
  

 אני מצהיר שכתובת מגורינו הינה _______________  .2

החל מתאריך  _______________ מספר חוזה  בכתובת הר"מ  
 הינו_______________ על שם ________________   

 אחר _________(סבא/תא  דוד/ה  כתובת זו שייכת ל )
  

 הנני מצהיר ומתחייב כי:  .3

 ופוס החוקי של הקטין ואחראי לחינוכו במשותף עם:הנני אפוטר
 _________________ ___________ מספר זהות__שם ההורה__

 האחראי הנוסף( –____________________________ )להלן כתובת
  
 . הנני מצהיר, כי הבקשה נעשה/ית בהסכמת האחראי הנוסף ועל דעתו 

 (.תם על ידומצורף מכתב האחראי הנוסף שנכתב ונח)    
  
 מצהיר כי ניסיתי ללא הצלחה לאתר את האחראי הנוסף וליידעו בדבר הבקשה. 
  
 . הנני אפוטרופוס החוקי של הקטין והאחראי בלעדי של חינוכו 

 ( מקורי בלבד במקרה של הורים גרושים חובה לצרף פסק דין)    
  

כון. ידוע לי, כי אם הנני מצהיר, כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה נ .4
 יימצא שהמידע שנמסר איננו אמת, רשאית העירייה לבטל הבקשה.  

הנני מתחייב להודיע למחלקה לרישום גני ילדים וחינוך יסודי ועל יסודי כל שינוי  .5
והתחייבות זה לאלתר. אם ימצא שהמידע לא עודכן הצהרה  במידע המפורט בכתב

  ייה לבטל הבקשה.ימים מיום השינוי, רשאית העיר 14תוך 
  

 לתשומת ליבכם: 

 .יש לצרף צילום ת"ז עם כתובת מעודכנת התואמת את הכתובת בכתב ההצהרה 

  .כתב ההצהרה חייב להיות תקף למועד הרישום 
  
 

 

 חתימה________________  שם מלא ___________________ 

 כתובת מייל ______________________

 
 

 כר הכוונה גם ללשון נקבה                              בכל מקום בו מוזכר לשון ז
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  נספח ו'

 "פל תששנה"ל -טופס פנייה לוועדת חריגים למועד הקובע בעת הרישום 

 בקשת חריג -חלק א 

 לכבוד

 ____________ רכז ועדת החריגים, מחוז

 ____________________________ מאת: הרשות המקומית:

 _______________________ תפקידו ברשות: _______________ שם הנציג:

 מצ"ב התחייבות הרשות בדבר תשלום מלא עבור הילד לכל שנת הלימודים.)*( 
 בהתאם להנחיות משרד החינוך -הסכום לתשלום 

 

 אבקש לזמן דיון בוועדת חריגים לאישור חריגי גיל, למועד האמור בחוק

 . פרטי התלמיד1

 _______________________תלמיד: מס' הזהות של _________________שם התלמיד:

 __________________________________הכתובת:________________ תאריך הלידה:

 . פרטי המסגרת המבוקשת2

 _______________( סמל הגן:_____________________ )התלמיד מיועד לגן

 . להלן הבקשה ופירוט הסיבות לבקשה:3

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 מסמכים רלוונטיים לבקשה. -רצ"ב 

 

 

 חתימת מגיש הבקשה                    שם מגיש הבקשה                            תאריך הבקשה        

 

 החלטת הועדה -חלק ב 

 * הבקשה מאושרת

 * הבקשה נדחתה

 החלטה מנומקת:

___________________________________________________________________ 

 

 

 נציג אמח"י             נציג שפ"י         ח/ת חתימת המפק          יו"ר           תאריך ההחלטה

 ______________________________הערות: _________________חתימת נציג הרשות:
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 נספח ז' 

 "פתשלשנה"ל  -טופס התחייבות ההורים בפנייה לוועדת חריגי גיל 

 

 אני החתום מטה,

 

 ______________________ ת"ז: מס'__________________  הורה לתלמיד שם:

 _____________________ , סמל גן : __________________ המיועד ללמוד בגן:

 

היא מסיבה של חריגות גיל  לשנה זו תי/לשיבוץ בני מאשר בזאת כי ידוע לי שאישור הוועדה

ואשא , ה בכל שנה"ל/מתשלום שכר לימוד לרשות עבורו אינה פוטרת אותיולא זכאות רגילה, 

 המשרד. בעלות שכר הלימוד התואמת לזו של

 

             

 חתימה                          שם משפחה                          שם פרטי           
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 רישום!ב להתראות
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דואר  בעקבות העומס הטלפוני בתקופת הרישום אנו ממליצים על שליחת ! חשוב לדעת

 .אלקטרוני

 .אנו נתייחס בהקדם לכל הפניות
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 חבל מודיעין

 הבית של כולנו

 אנו מכירים בשונות תלמידינו ומניעים אותם

 למימוש מקסימלי של יכולותיהם.

 מאמנים בטיפוח אקלים חינוכי מיטבי שיאפשר לכל צוותי החינוך והילדים

 .ילדואג ומכלהרגיש בטוחים ושייכים לגן ולראות בו בית אוהב, 

 .ויצירתיות, חדשנות שואפים לקדם למידה מעוררת סקרנות, 

 נוילדי החברתי והלאומי שלאנו מחזקים את החינוך הערכי, 

 .לקהילה ולמדינהלמען חיזוק הזיקה שלהם ליישוב, 

 

 

 מחלקת גני ילדים

 מועצה אזורית חבל מודיעין 

 טלפון 03-9722823 
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