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 רכת ראש המועצה ב
                         

 

 יקרים,הורים 

הלימודים  אנו שמחים להודיע לכם על פתיחת הרישום לגני הילדים לקראת שנת
 תשפ"ד ומברכים את ילדכם על הצטרפותם למערכת החינוך שלנו.

 .חוברת זו מאגדת בתוכה את המידע על מנת לסייע בידיכם בתהליך הרישום

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

על מנת לאפשר . זאת וילדה באהבה ובתשומת לב מרבית
 .והסתגלות מוצלחת לכולם התאקלמות

אנו מקדישים לתחום החינוך אשר עומד בראש סדר 
 העדיפויות שלנו את מיטב המשאבים. 

וח תכניות לימוד חדשניות פיתאנשי המקצוע עמלים על 
בשיפוץ ובשדרוג , משאבים רבים בתחזוקת המבנים והמועצה משקיעההרך לגיל 

 .איכותי החצרות והמתקנים ובהקפדה על כוח אדם

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

הסייעות וועדי , הגננות, מפקחותלהמלא בין מחלקת גני ילדים  שיתוף הפעולה
שבראשן עומדת טובת , המיטביות לנו להגיע לתוצאותמסייע  ם,הילדיההורים בגני 

 .רווחתם ושלומם, הילדים

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

     

 ,שלכם
 שמעון סוסן

 ראש מועצת חבל מודיעין

 

 

 

mailto:ganim@Modiin-Region.Muni.il


3  
 

 Region.Muni.il-ganim@Modiin  –מורן השאש  –לפניות בנושא רישום                                                        

 

 ברכת מנהלת אגף החינוך   

 

 

 הורים יקרים,

  בגני הילדים הנפלאים שלנו.  שגרת עשייה מבורכתאנו בעיצומה של 

שאמונה על הצמחה וקידום אנו רואים את תפקידנו כמערכת חינוך קהילתית 

ההכוונה וההובלה של משרד החינוך גם השנה, אנו לצד  של ילדינו הישגים

ממשיכים לתת מענים תוספתיים בצורה של תכנים חשובים, תכניות מעשירות 

 ומעצימות והצטיידות פדגוגית. 

אנו שמחים לשתף כי הנושאים שביקשנו להתמקד בהם בשנה שעברה רוקמים עור 

 וגידים והפכו הלכה למעשה בשגרת ילדי הגן. 

בשנת תשפ"ב שמנו לנו למטרה להתמקד בהעשרת תלמידנו בהכרת חבל  

מודיעין על יישוביו השונים, במיומנויות הרטוריקה החל מהגיל הרך וכן 

 בטיפוח מיומנויות חקר. 

 אני גאה לסכם את השנה שחלפה בביצוע היעדים ששמנו לנו ונמשיך בהם: 

על יישוביו השונים  חבל מודיעיןשיך להעשיר את ילדינו בהכרת נמ .1

ונטפח את "גאוות היחידה" של החבל הקסום שלנו בתכנית הייחודית 

כל אחד מגני הילדים קיבל מצנח יפה עליו מודפסים  ."שני קצוות החבל"

   .כל יישובי החבל ואיתו הם משחקים לשם הכרת החבל באופן חוויתי

 רטוריקה ומחקר –רו"מ הוצאנו לאור את הקול הקורא הראשון מסוגו:  .2

בעזרתו אנו מפתחים ומטפחים את היכולות הרטוריות של הילדים 

. כל גני םמרגע כניסתם לגן, כל ילד/ה בהתאם לגילם וליכולותיה

 –הילדים המשתתפים בקול הקורא קיבלו את כלי העזר הראשון 

פודיום מקסים המותאם במידותיו לילדי הגן ובעזרתו כל ילד וילדה 

ילדי הגן. מי יודע באיזה גן מסתתרת  בתורם יתנסו בהבעה עצמית מול

 ראש הממשלה העתידית שלנו? 

 רטוריקה ומחקר

 שני קצוות החבל

mailto:ganim@Modiin-Region.Muni.il


4  
 

 Region.Muni.il-ganim@Modiin  –מורן השאש  –לפניות בנושא רישום                                                        

תלמידי הגן מציגים את המחקרים האישיים  – טיפוח מיומנויות החקר  .3

 שלהם בפני חבריהם ומקבל עידוד וכלים לליווי מחקר ראשוני. 

 השנה נוסיף מיקוד בשני תחומים משמעותיים. 

 חשיפה רכה לשפה האנגלית  .1

 נושא הבריאות אשר נבחר ע"י המועצה כנושא שנתי  .2

יש לנו צוות גננות וסייעות משובחות אשר רתומות לעשייה ברוכה 

 זו, שמכירות היטב את החזון ואת הדרך להגשמה. 

 אני מודה למפקחות הנפלאות שלנו, לגננות, לסייעות, לצוות האגף והשפ"ח

 ולמנהלת מחלקת גני הילדים המסורה שלנו מיכל גלבוע. 

 

בהצלחה לכולנו, שנמשיך לראות את כולם במלוא אורם כי זו המומחיות 

 שלנו. 

 

 ד"ר אושרה אלפסי

 מנהלת אגף החינוך

 מ.א חבל מודיעין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מיומנויות החקרטיפוח 
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 ברכת מנהלת מחלקת גני ילדים

 

 הורים יקרים,

הילדים, עוסק בקידום עתידם של הילדים החזון החינוכי שמובילה מחלקת גני 
ים הקנייה של והילדות והכנתם/ן לחיים בוגרים. בשיתוף משרד החינוך אנו מקדמ

 הנסמכות על תפיסות חינוכיות עדכניות.  המיומנויות הנדרשות
 

וחיזוק החוסן האישי,  אנו נותנים דגש על הענקת תחושת שייכות לקהילת החבל
 הרגשי והחברתי.

 
הילדים הם השער למערכת החינוך וההשקעה בגיל הרך מהווה בסיס איתן גני 

 להתפתחות.
אנו מכירים בשונות בקרב הילדים והילדות ומניעים אותם ואותן למימוש מקסימלי 

 של יכולותיהם/ן.
 

אנו מאמינים בטיפוח אקלים חינוכי טוב ונינוח שיאפשר לכל צוותי החינוך 
 להרגיש בטוחים/ות ושייכים/ות לגן ולראות בו בית אוהב, דואג ומכיל. והילדים/ות

 
 אנו שואפים לקדם למידה מעוררת סקרנות, ויצירתיות בקרב הילדים/ות.

אנו מקדמים התמקצעות של הצוותים החינוכיים, 
ומקפידים על תקשורת טובה עם ההורים, הקהילה 

 ומשרד החינוך.
 

אנו מחזקים את החינוך הערכי, החברתי והלאומי של 
ילדינו, למען חיזוק הזיקה שלהם ליישוב, לקהילה 

 ולמדינה.
 
 

 שלכם, 

 מיכל גלבוע

 מנהלת מחלקת גני ילדים

Region.Muni.il-Michalgilboa@Modiin  

           מח' גני ילדים 9722823-03
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 שעות הפעילות בגן

וכה של מעברים, אותם הכניסה לגן הילדים היא צעד חשוב ומשמעותי בשרשרת אר

במהלך גדילתו ואשר עשויים להשפיע על איכות השתלבותו במערכת  ההילד יחוו

בהתרגשות ובחששות, לכן זקוק ילדכם  מלווההחינוך בעתיד. הכניסה לגן 

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:

 7:35-14:00 :בימים א'-ה' בין השעות 

 7:35-12:45 :בימי ו' בין השעות 

  :בהתאם להנחיות קב"ט בשעה זו נסגרים  - 08:30הגעה לגן עד השעה

  השערים.

 

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

 7:35-10:00 :ביום הראשון ללימודים בין השעות 

 7:35-11:00 :ביום השני ללימודים בין השעות 

 ביום השלישי יתנהלו הלימודים כסדרם.  

 

  .על מועד אסיפת ההורים תקבלו הודעה מהגננת 
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 "גפתש -הנוכחיתמצבת גני הילדים במועצה בשנה"ל 
 

  גני ילדים 21         ;ממלכתי 

 גני ילדים 18    ;ממלכתי דתי 

 גני ילדים 5    ;חינוך מיוחד 

 

 . בכל כיתת גן משובצים עד 35 ילדים 

 : צוות הגן מנהלת הגן בפיקוח משרד החינוך 
  .המקומיתסייעת בפיקוח הרשות               

בגן  עפ"י החלטת הממשלה ובכפוף להוראות משרד החינוך ,
  30 בו לומדים לפחות

  תשובץ סייעת נוספת 5 ימים בשבוע.  3-4 בגילאי ילדים

 

 :רישום לגני הילדיםתהליך ה
 

 גם אם הילד לומד השנה   ,מחדשכל שנה  לגן כל ההורים מחויבים לערוך רישום

  .הילדים בגן

 

 

 

 301/202/23 – 3202/20/12 ג"פבשבט תש כ"א – ג"פ' בשבט תשא : תאריכי הרישום

 לצורך התחלת תהליך הרישום עליכם להיכנס לאתר האינטרנט

                       www.modiin-region.muni.il  

ללחוץ על הקישור "רישום גני ילדים", להקליד את מספר תעודת הזהות של  .1
 המתאים ה במקוםהילד/

 להקליד סיסמת כניסה אישית שנשלחה אליכם במכתב לכתובת מגוריכם .2
  .האתרולהמשיך בתהליך הרישום באמצעות 

 

 

 

 יתבצע באמצעות אתר האינטרנט המועצתי בלבד.הרישום לגני הילדים 

www.modiin-region.muni.il   
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  -שימו לב

 למלאובמקביל  ביישובי החבל, עליכם לשנותהת אם כתובתכם לא מעודכנ 
גני  מחלקת, "תושב חדשלקליטת בקשת רישום הנמצא באתר "מקוון טופס 
  .תיצור עמכם קשר להמשך תהליך הרישום במועצהילדים 

  בגמר תהליך הרישום תנפיק המערכת אישור המהווה הוכחה לביצוע
 ההרשמה ויישלח אליכם אישור רישום הרישום בדואר אלקטרוני ובמסרון.  

 

 

  רישום לתושבים חדשים ולעוברים דירה ביישובי המועצה יינתן רק לאחר
  ומילוי טופס מקוון באתר המועצה. שינוי כתובת בתעודת הזהות

  :ילדיםמסמכים הדרושים לביצוע רישום לגני ה

1. תעודות זהות של שני ההורים הכוללות את הספח ובו פרטי 
  .אחרתלא תתקבל כל תעודה מזהה  הילד וכתובת עדכנית.

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

  .תעודות זהות של 2 ההורים עם כתובת עדכנית 

  טופס ביטול רישום מהרשות בה התגורר הילד בשנת
 הלימודים תשפ"ב.

 /האומנ תמשפח3. רושם שהינו אפוטרופוס מיופה כוח 
 תעודות הזהות של אתו, מתבקש להביא את תעודת הזהות של

 .חתום וכן מכתב ייפוי כוחהורים ה 2

4. הורה עצמאי / יחידני – ההורה הרושם חייב לצרף תצהיר 
 .עצמאי(הורה  )נספח א' בחוברת - כתב הצהרה והתחייבות

5. הורות שווה – כדי לוודא כי הורים הגרים בשתי כתובות נפרדות מקבלים מידע 
הורה של קטין אשר  .הפניםיש לעדכן את כתובתם הנפרדת במשרד  הנוגע לילדם,

מפקיד יבקש  ,הקטיןהאוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו  מענו הרשום במרשם
ככתובת נוספת למשלוח דואר , כתובתו הרישום במשרד האוכלוסין לעדכן את

  .לקטין

 למחלקת גני  יש לעדכן את כתובות ההורים בהודעה מסודרת במייל,  בנוסף
 לכתובת: הילדים

ganim@modiin-region.muni.il 

 ,טלפון וכתובת  'מס באחריות ההורה הרושם למסור את כתובת המגורים
וכן ליידע את ההורה  ,בעת הרישום באינטרנט דוא"ל של ההורה הנוסף

  .הרישוםהנוסף על ביצוע 

 בטופס מקוון באתר המועצה בקשה  רק באמצעות ל רישום לכלל הגנים ייעשהביטו

 בתום תקופת הרישום רקאין אישור זה מהווה שיבוץ לגן ילדים מסוים. השיבוץ יבוצע 
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 :ודיון בערעורים קריטריונים לשיבוץ ילדים בגני הילדים

 :לפי תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום(, תשי"ט - 1959
השיבוץ לגני הילדים במועצת חבל מודיעין נעשה על פי הוראות תקנות לימוד 

הרישום"( ותקנות חינוך תקנות : "להלןתשי"ט- 1959 ( חובה וחינוך ממלכתי )רישום(,
 המוצגים הקריטריונים . ההעברה"( תקנות:"להלן)-1959 ט"תשי , ממלכתי )העברה(

 יגברו התקנות. ,וככל שיש סתירה, וההעברה הרישום תקנות על באים להלן
 

  .שיבוץ הילדים לגני הילדים במועצה מתנהל על פי יישוב המגורים 
 
 ם לקבוע את שיבוץ הילד לגן הילדים, יילקחו בחשבון בבוא הרש

 הקריטריונים הבאים: 
 

כל הילדים בגילאי רישום ע עפ"י שיבוץ של סך מספר הגנים ביישוב נקב .א
  רד החינוך.יעת משלפי קבו לגן המרבימספר הילדים  - 35חלקי 

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

עם ובשיתוף  השירות הפסיכולוגי, הפיקוח השיבוץ נעשה בהתייעצות עם .ג
 היישובית בהתאם לצורך.חינוך הועדת 

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

 יצירת איזון מגדרי/מספרי/פדגוגי בין מכלול הגנים ביישוב.  .ה
 

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

 

 באמצעות טופס מקוון 301/04/202יבוץ יתקבלו עד לתאריך בקשות חריגות לש
 ובצירוף מסמכים באם יש.בטיעון מפורט באתר המועצה  "בקשה חריגה"

 

  באתר המועצה. 01/07/23 – 15/07/23השיבוץ יפורסם בין התאריכים 
 

                        לצורך הצגת השיבוץ על ההורה להזין ת.ז הורה, ת.ז תלמיד וגיל לימוד. 
 עם נתוני השיבוץ אשר ניתן להדפיסו.  קבל דףתלאחר מכן מ
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 שיבוץ  הר על ערע

תוך שבעה -1959, תשי"ט חובה וחינוך ממלכתי )רישום( ילימוד 21לתקנה  בהתאם
הודעת הרשות רשאים הורי הילד להגיש לרשות ערר בכתב בנוגע לגן  ימים מקבלת

  15/07/23 ולכל המאוחר עד לתאריך הילדים שאליו שובץ הילד
 .הינה סופיתההחלטה 

 ניתן להגיש ערעור אחד בלבד באמצעות טופס מקוון באתר "בקשה חריגה" 

 30/07/23עד לתאריך הרשות תדון בערר ותודיע להורי הילד על החלטתה בכתב 

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

 3202באוגוסט  13תוקף הערעור על השיבוץ יפוג בתאריך  
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 יחודיות בגני הילדיםיתכניות 

 גוגלה .1

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

השימוש בכלים ממוחשבים נועד להכין את הילדים לעולם החקר 
שיוכלו לפעול בו בהווה ובעתיד  כדיהמתוקשב לתוכו הם גדלים ,

  .מיטביתבצורה 
הכלים שפותחו לצורך כך עכשוויים ומתאימים להתפתחות הילדים 

 ליכולת שלהם ולתחומי התעניינותם. 
בגן הילדים משלבים את השימוש בכלי גוגלה במהלך השוטף של 

 היום וניתן להשתמש בו גם בבית. 
 

 ניווט בגני ילדים .2
השני העובר במערכת החינוך כולה כחלק ניווט בגני הילדים הוא חלק מחוט 

להצפין  ,"ממועצה מנווטת" במהלך החשיפה לתכנית הילדים לומדים לקרוא מפה
התכנית מפתחת התמצאות  .אותה ולמצוא נקודות ציון בשטח בו הם מנווטים

 היא חווייתית וחינוכית. ית ובמרחב, ראיה מרחב
   

 ספריית פיג'מה .3
ספריית פיג'מה הינה תכנית ייחודית מייסודה של קרן גרינספון ובשיתוף בין האגף 

 החינוך ובין מחלקת גני הילדים במועצה. של משרד  לחינוך קדם יסודי

במסגרת התכנית מקבל כל אחד מילדי  .הספרעידוד קריאה ואהבת מטרת התכנית: 
יחד עם הכוונה ,  הלימודים(במהלך שנת   ,חודשספרים )אחד בכל  הגן שמונה

  .לגןשתהדק את הקשר בין הבית  לפעילות יצירתית וחווייתית
 

  תכניות קרב .4
מגוונות מתקיימות בגני ילדים תכניות העשרה  בהתאם להוראות משרד החינוך ,

. הגננות תכניות מתוך היצע רחב ביותרמסגרת תכנית קרב. כל גן זכאי לשתי ב
קיימות, חינוך גופני, אומנות, חינוך מוסיקלי, כישורי  בוחרות מתוך חמשת הצירים:

 מעת לעת ובהתאם ליוזמה של גננות מתבצעים פרויקטים ייחודיים כגון:חיים. 
 שיפור חזות הגן, חצר פעילה ועוד

 
 סל תרבות .5

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

 התרבות.
מטרות סל התרבות הן: חשיפה למגוון אמנויות והקניית הרגלי 

 התנהגות הולמים במופעי תרבות .
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 אוטובוס דיגיטלי  .6
בתחומים  21-למד מיומנויות של המאה הגיע אל גני הילדים ויהאוטובוס הדיגיטלי י

 קהילה, חדשנות וניצול זמן הפנאי.קיימות, מוגנות,  מגוונים כגון:
 

 יחידה סביבתית .7
אשר מעודדות  בשיתוף פעולה עם היחידה הסביבתית יתקיימו פעילויות משותפות

 קיימות, אורח חיים בריא וצריכה מופחתת.
 

 רצפים .8
ייחודיות להקלה על מעבר הילדים בין מעונות היום  תכניותבמועצה מתקיימות 

 לגני הילדים, ומגני החובה לבתי הספר.
להסתגלות מיטבית למסגרות כנית מעברים מתקיימות פעילויות שונות במסגרת ת

  החדשות
 

 שלום כיתה א' .9
 קיום טקס מועצתי לילדי גן החובה והוריהם לקראת העלייה לכיתה א'.

 
 גנים עתידניים  .10

גנים עתידניים ברחבי המועצה, אשר נותנים מענה ללומד  2בשנה זו הוקמו 
 . 21-היצירתי והמתפתח במאה ה

 
 פיתוח מקצועי של סייעות הגנים .11

כות בהשתלמויות ארוהמועצה עוסקת באופן מורחב בקידום סגלי החינוך בגנים, הן 
ממוקדות בתחומי עזרה ראשונה, עבודת  ריענון טווח במישור הפדגוגי, והן בהדרכות

 צוות אפקטיבית ועוד. 
 

 גן מדע חלל  .12
תכנית ארצית ראשונה מסוגה בשיתוף קרן "רמון" אשר מבססת ומפתחת תשתית 

. התכנית מאפשרת לגננת ולילדים גישה נוחה יתמדעית טכנולוגית בגן בדרך חוויית
לפיתוח וביסוס התשתית המדעית בגיל הרך. התכנית עושה שימוש בסקרנות 

הטבעית של הילד ע"מ להניע אותו לביצוע תהליכי ניסוי וטעיה בתחומי המדעים 
 כדי לפתח אוריינות מדעית שתסייע לו בשלבים המתקדמים של מערכת החינוך. 

 
 גן יער  .13
שנה בארצות סקנדינביה.  30יער הוא זרם חינוכי התפתחותי שהחל לפני כ  חינוך

הרעיון שעומד בבסיס הגישה הזו הוא ששהות ממושכת בטבע מספקת תנאים 
ולכן לתהליכי הלמידה  תאופטימליים להתפתחות פיזית, רגשית, יצירתית וקוגניטיבי

את ימי החינוך לגיל בשלב החיים הראשונים. בהתאמה לגישה זו אנו בוחרים לנהל 
 הרך, בחוץ, בטבע בסביבה המיטיבה ביותר עבור ילדים. 

מטרתנו העיקרית להגשים את הערכים העומדים בבסיס הגישה החינוכית בחינוך 
יער ומתוך הכרה בערכם של הפשטות, השהייה בטבע והמפגש הישיר עם העולם 

 וחשיבותם להתפתחותו הבריאה של האדם החל מהגיל הרך.
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 ם אנתרופוסופיים בחבל מודיעיןגני .14

  שנים 10מועצת חבל מודיעין מפעילה מסגרות חינוך אנתרופוסופי למעלה מ 
 החבל שני גני ילדים אנתרופוסופיים יביישובעתידים לפעול  דבשנת תשפ״

 גן רב גילאי -גן ניצנים בכפר טרומן 
 גן דו גילאי ) טרום וחובה( - שילתשקמה ב -צופית גן 

החינוך, הוא לספק לילד בזמן הנכון את האמצעים המתאימים למיצוי כל ״...תפקיד 
 "שלב בהתפתחותי..

בשבע השנים הראשונות, הכוללות את שנות הגן, המשימה היא לאפשר לילדים 
לחוות את הילדות. לתת לילדים להיות ילדים במלוא מובן המילה. מתוך הבנה 

פיסי בעיקר, הפעילויות -הגופנישבתקופה זו מרוכזת התפתחותו של הילד במישור 
מכוונות לכך שהגוף, התנועה, חוויית המרחב והחושים יתפתחו בצורה הרמונית 

ושלמה יותר, באופן שיאפשר בהמשך את התפתחותן של שאר יכולותיו וכשריו של 
 הילד לצורתם הטובה והמאוזנת ביותר.

רך חוויות החושים, חינוך וולדורף מפנה בתקופה זו את מירב תשומת הלב ללמידה ד
תוך שימת לב על התנועה, שיווי המשקל, יכולת החיקוי הגופני. דרך המשחק 

והחיקוי של פעילויות האדם הבוגר נבנים בצורה הרמונית גופו ונפשו של הילד בגיל 
הרך. בשלב זה של חייו למד הילד, למשל, הרבה יותר מתוך חוויה תנועתית וחיקוי 

בגן אנתרופוסופי מרבים במשחקים, שירים, משחקי  ן.מאשר באמצעות הסבר ושינו
בנייה, משחק סוציודרמטי עשיר, התנסות באמנויות שונות, חוויות חושים מגוונות, 
בילוי בטבע ופיתוח כישורי חיים. כל זאת לצד למידה והקניית הרגלי חיים. התכנים 

  הפדגוגיים הינם בהלימה לתוכנית הליבה של משרד החינוך.

והצוות התומך, מלווים ותומכים את התפתחות הילד בכל המובנים. הם הגננים 
דואגים ליצירת סביבה הרמונית, מאוזנת, נעימה ובטוחה. העבודה והיצירה, לה הם 

שותפים ובה הם משמשים דוגמא אישית כל העת, נעשות מתוך הנאה, התלהבות 
ן שלו לעשייה. ואהבה פנימית המשרות על הילד שמחה ומעוררות את האהבה והרצו

 כל העשייה בגן עטופה בחדווה ובשמחת חיים.

הצוות בגן, הינו סמכות אוהבת. הוא מגדיר גבולות ודרישות ברורים, אך עושה זאת 
בדרכי נועם ובאהבה. יראת הכבוד של הצוות לילדים ככלל וכערך בפרט, היא 

  הבסיס לעשייה החינוכית.

חת חסותה המועצה בשיתוף עם עמותת הגנים הינם במעמד מוכר רשמי, ופועלים ת
שנים באזור  12העמותה הינה עמותת הורים, עמותה אשר פועלת למעלה מ  גנאחר.

חבל מודיעין ושוהם. זוהי עמותה ללא מטרות רווח אשר מטרתה לתמוך, לעזור 
ולקדם את חינוך וולדורף באזור. על הצד הפדגוגי בגנים אמון הצוות החינוכי 

 וך.ופיקוח משרד החינ

   - www.antro.org.il מידע מפורט על הגנים ניתן למצוא באתר העמותה :

 08-9750029  

ההרשמה לגנים ניצנים ושקמה יעשו מול העמותה ובהתאם למפורסם באתר של 
 העמותה
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המועצה מעודדת את הגננות לפתח יוזמות חינוכיות ולהרחיב את ההתמקצעות 

 בנושאים ייחודיים בגנים. 
תקיים אסיפת הורים בכל גן, ובה תמסור הגננת פרטים ת דבתחילת שנה"ל תשפ"

 .הייחודיות המפורטות לעילעל התכניות 
 

 הזנה בגן

  .בריאהמבוססת על חינוך לאורח חיים ני הילדים פועלת תכנית הזנה בג
לכן מקפידים בגני הילדים על תזונה נכונה , מגן הילדים לבריאות מתחיל כבר חינוך

 .ובריאה
זהו מוקד למידה נוסף במסגרתו מפתח הילד לארוחה המשותפת יתרונות רבים, 

 עצמאות, ערכי שיתוףל באוכאסתטיקה   ,שולחןנימוסי  ,שיח כישורי, חייםכישורי 
 .חדשים ויכולת בחירה תוך חשיפה לטעמים

 גדילה תקינה דפוסי אכילה נכונה בגיל הילדות מקדמים בריאות מיטבית ,
 .והתפתחות שכלית רציפה

 כמו כן, ההזנה מסייעת במניעת בעיות בריאות, עודף משקל והפרעות אכילה .
  .ההוריםבמימון התכנית מופעלת בכל הגנים 

 

 יםנילדים אלרג

מחלקת גני ילדים מתבקשים ליידע את הורים שילדיהם אלרגנים למזון כלשהו ,
 םמסמכים רפואייטופס מקוון לבקשות חריגות בצירוף בסמוך לרישום באמצעות 

  נוכל להיערך בצורה מיטבית לקליטתם וליידע גםעל מנת שזאת  אתר המועצה.
 את הצוות בסמוך לפתיחת שנת הלימודים.

הליך בקשת אישור לסייעת רפואית מתבצע ע"י מח' גני ילדים מול משרד החינוך, 
 בצרוף המסמכים הרפואיים הרלוונטיים. 

 הסדרי תשלום לגני ילדים

 התשלומים שייגבו הינם בגין הסעיפים הבאים :

  

ביטוח תאונות 
 אישיות

  

69  ₪ 

 סל תרבות 
 

67  ₪ 

 תכנית קרב 
 

300  ₪ 

 

 הגבייה תבוצע במעמד הרישום, והחיוב יתבצע בשני תשלומים בחודשים: 

  3202 , דצמבר 3202 נובמבר
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 :מערכות תומכות

 בשירות הפסיכולוגי החינוכי של מועצת חבל מודיעין  -  שירות פסיכולוגי חינוכי 

14 פסיכולוגים הנותנים שירותים מקצועיים בכל מסגרות הגנים ובתי הספר מגיל 3 

 ועד גיל 18, בהתאם למתווה השירותים הפסיכולוגיים- ברמה א'. 

ליווי והדרכה לצוותים, הדרכות הורים, אבחונים לילדים )לא כולל: השרות בגנ"י 

התערבויות באירועי חירום ומשבר, והרצאות על פי הזמנה כולל אבחוני הדלגה(  

 מראש והסכמה בין צוות הגן לפסיכולוג/ית.

השירות ניתן מתוך ראייה מערכתית הוליסטית הרואה את הקשר בין הפרט 

 למסגרת ולמשפחה. 

 . ירות הפסיכולוגיהשירות ניתן במהלך ימי העבודה בגנים ו/או במשרדי הש

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

 מיקום השפ"ח הוא במושב בני עטרות. 

 מר צביקה יערי -מנהל השפ"ח

 03-9712729גב' עשירה הלל  -מזכירת השפ"ח

 

 ילדים בלתי גמולים בגני הילדים

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

חילת ת אנו מבקשים לסיים את תהליך הגמילה עדלידיעתכם, אם הילד אינו גמול 
 .או לכל המאוחר כחודש לאחר תחילת השנה שנת הלימודים

 מידת הצורך עומדת לרשותכם יועצת גני הילדים ופסיכולוג הגן לסיוע בתהליך.ב
 

 אזורי()מרכז תמיכה יישובי  מתי"א  

גוף מקצועי בפיקוח משרד החינוך הנותן מענה חינוכי טיפולי לילדי החינוך 

המיוחד בגנים השפתיים ולילדים המשתלבים בחינוך הרגיל. זאת באמצעות 

 תוסייעשל ותמיכה  )בגנים השפתיים( םפרא רפואיי טיפולים גננת שילוב ,

 . בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל -צמודות

 לשירותים אלה ניתנת באמצעות ועדה בין מקצועית.זכאות ה

 

  ועדה בין מקצועית 

  .טיפוליים חינוכיים שירותים לקבלועדת השילוב קובעת את זכאותו של תלמיד 
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 ושירותי חינוך מיוחד מחלקת פרט

 

  03-9722813טלפון  קינדה טג'ה' גבה -מנהלת

 Taga@Modiin-Region.Muni.ilמייל 

הורים שילדם אובחן עם צרכים מיוחדים, מצוי בהליך אבחוני או הופנה למכון 

להתפתחות הילד ובעקבות כך עשוי להזדקק לוועדה לקביעת זכאות לשירותי 

החינוך המיוחד, מתבקשים לבצע רישום ראשוני לגן הילדים ביישוב המגורים על 

מנת להבטיח את מקומם ובמקביל ליידע במייל המצ"ב את מחלקת פרט בצרכיו 

 האישיים של הילד. זאת במטרה לתת לילדכם את המענה המיטבי בזמן השיבוץ. 

באחריות לגן הינו חינוך מיוחד, השיבוץ לשירותי ה זכאות קבללדכם יבמידה וי

 המועצה.    

לילדים המגיעים ממעונות היום של המסמכים הרלוונטיים הקשורים  כי יןחשוב לצי

. מנהלת המעון למדור חינוך מיוחד מועברים ישירות דרך -העמותה לגיל הרך 

ממעונות מסמכים הרלוונטיים הקשורים לילדים המגיעים האת  לעומת זאת, 

 –מחלקת פרט ושירותי חינוך מיוחד העביר לל באחריות ההורים מהביתפרטיים / 

    .ואפיוןזכאות מועד לוועדת  שיתואםע"מ  טג'ה קינדההגב' אל 

 

 הנגשת כיתות גן

באתר למלא טופס מקוון מתבקשים  הורים לילדים בעלי לקויות הזקוקים להנגשה
   28/02/2023 לתאריךעד  המועצה הנקרא טופס בקשות חריגות

 

 תשפ"א -( 3ביטול רישום חריגי גיל )מי שלא מלאו לו גיל 

, שנים 3החל משנת הלימודים תשפ"א, לא יתאפשר רישום של מי שלא מלאו להם 
 לפי חוק לימוד חובה.

 31.12.20לפיכך, לא יתאפשר רישום ילדים שנולנו אחרי התאריך 
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 "גימת גני הילדים לשנת הלימודים תשפרש

  ייעוד הגנים ייקבע בהתאם לנתוני הרישום בפועל בכל יישוב

 טלפון מגמה גיל שם הגן  יישוב 
 08-9243401 ממלכתי דתי  3-4 דליות אחיסמך 

 08-9215324 4-5 תפוח
חינוך מיוחד  –צבעוני  בית נחמיה 

 תקשורת
 03-9732451 ממלכתי 3-4

 03-9712821 3-5 תות
 03-9711795 ממלכתי דתי 3-5 יובל  עריף בית

 03-9772021 3-4 שפתי -חינוך מיוחד –רימון 
 08-9224691 ממלכתי 3-4 שקד בן שמן 

 08-9251356 5 חצב
 08-6341526 ממלכתי 3-5 דובדבן  כפר הנוער  –בן שמן 

 03-9712744 ממלכתי 3 פשוש בני עטרות 
 03-9795811 4-5 צבר

 03-9721913 ממלכתי דתי 3-4 חרצית ברקת 
 03-9711952 4-5 דקל
 03-6487644 3-5 חב"ד –גפן 

 03-9792561 ממלכתי דתי 3-4 אביב  גבעת כח 
 03-9731279 4-5 ברושים

 08-9241350 ממלכתי 3 לילך גינתון 
 08-9230084 4-5 רימון

 08-9285091 ממלכתי דתי 3 ענבל גמזו 
 08-9743871 4-5 רויזי

 08-9285088 5 סימה
 08-9745697 4-5 חינוך מיוחד שפתי –שחף 

 08-9246176 ממלכתי דתי 3-4 סביון  חדיד
 08-9246153 4-5 שלום

 03-9712852 ממלכתי דתי 3-4 פרחים טירת יהודה 
 03-9772715 4-5 יונים

 –חינוך מיוחד  –רותם 
 תקשורת

4-5 03-9721762 

 08-9799183 ממלכתי 3-5 ניצנים כפר דניאל 
 03-9721771 ממלכתי 3-5 אורנים  כפר טרומן 

 03-9792643 3-5 אנתרופוסופי - ניצנים
 08-9765850 ממלכתי 3-5 קשת כפר רות

 08-9743875 ממלכתי 3-4 אנקור  לפיד 
 08-9766275 5 פשוש

 03-9334079 ממלכתי 3-4 תות מזור 
 03-9332526 4-5 אהבה

 03-9074119 ממלכתי דתי 4-5 שפתי-חינוך מיוחד -פשוש  נופך 

 
 נחלים 

 
 מעיין

 
3 

 
 ממלכתי דתי

 
03-7364334 

 03-9334311 4 יובלים
 03-9329856 5 ניצנים

 03-9333529 ממלכתי 3 פיקוס רינתיה 
 03-9339341 4 רימון

 03-9329784 5 זית
 08-6730862 ממלכתי 3-5 שקד שילת 

 08-9761280 3-5 אנתרופוסופי –ת צופישקמה 
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 דרישום לצהרונים תשפ"

  צהרוני חבל מודיעין יפעלו בין התאריכים: 1/9/23 ועד ליום 30/6/24.

הצהרונים מתקיימים באווירה ביתית ונעימה וביחס אישי לכל 
                                              ילד.

פעילות הצהרונים מתקיימת מידי יום במבנה מסגרת הבוקר, לטובת ביטחון 
 הילדים. 

 הצהרונים מפוקחים ע"י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים.

טפלות מקצועיות, יחס אישי לכל ילד, פעילות בעלת התאמה רב צוות מ מה בצהרון:
 גילאית, חוגים, ארוחת צהריים חמה )בשרית(, ארוחת ארבע קלה, הכנה לכיתה א'. 

 אנו מציעים:

  צוות איכותי מנוסה מודרך ורגיש לצורכי הילדים. –צוות חינוכי 

 הקפדה על ביטחונם ושלומם 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  –תכנית חינוכית שנתית

 הצהרון.

 מתאים לצורכי הילדים, מוקדשת יחידת זמן לסיוע וליווי בהכנת  -סדר יום

 .שיעורי בית בצהרוניי בתי הספר

 ההורים מעורבים ושותפים בעשייה החינוכית. -שותפות הורים 

 התוכנית כוללת מתן מענה לילדי הצהרונים בחופשות משרד  -חופשות

 . 7:30-16:00 -החינוך בשעות הבוקר ועד אחר הצהריים

הרישום לצהרונים יתאפשר בתום סיום הרישום לגני הילדים באתר המועצה או 
  www.maagalim.org.ilבאתר מעגלים 

 5618069-03מחלקת שירות לתושב  –לפרטים 

 

 

 רחלי לגאלי

 מעגלים -מנהלת צהרונים
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