
תשלומי הורים

ביטוח תאונות אישיות: 69 ₪	 
סל תרבות: 67 ₪	 
תכניות קרב: 300 ₪ 	 

הערות והארות

צהרוני מעגלים מהווים מסגרת המשלימה את 	 
פעילות הגן בשעות הצהריים. ניתן לרשום 

את ילדיכם/ילדתכם לאחר סיום ההרשמה לגן 
בקישור "רישום לצהרון".

הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים הזקוקים 	 
להתאמת נגישות לילדם, ייפנו באמצעות 

הטופס המקוון "בקשות חריגות" באתר 
המועצה.

לצורך ביטול רישום, יש לפנות באמצעות 	 
הטופס המקוון "ביטול רישום".

בקשות חריגות לשיבוץ ניתן להגיש עד לתאריך 	 
1.4.23 באמצעות הטופס המקוון "בקשות 

חריגות" באתר המועצה.
ערעור על שיבוץ ייעשה עד לתאריך 	 

15.7.2023 באמצעות מילוי טופס מקוון 
"בקשות חריגות" באתר המועצה. הרשות תדון 

בערר ותודיע להורי הילד/ה על החלטתה בכתב 
עד לתאריך 30.7.2023

את רשימת גני הילדים הפועלים בשנת תשפ“ג 	 
2022-2023 ניתן למצוא באתר המועצה 

www.modiin-region.muni.il
חשוב לציין שהרשימה וייעוד הגן תואמים לשנת    

הלימודים הנוכחית - תשפ"ג.  
השיבוצים לגנים יעשו ע“י מחלקת גני הילדים 	 

ובהתאם לקריטריונים שנקבעו.
מחלקת גני הילדים עושה כל מאמץ לשיבוץ 	 

מיטבי לילדכם/ילדתכם. יחד עם זאת, נלקחים 
בחשבון שיקולים מקצועיים ומערכתיים.

עם סיום השיבוץ, מחלקת הגנים תפרסם את 	 
השיבוץ לגנים ב-1.7.23 באתר המועצה.

גיל הרישום

1.1.2020 - 31.12.2020
ד' בטבת התש"פ - ט"ז בטבת התשפ"א

1.1.2019-31.12.2019
כ"ד בטבת התשע"ט - ג' בטבת התש"פ 

1.1.2018-31.12.2018
י"ד בטבת התשע"ח - כ"ג בטבת התשע"ט 

כל ילד וילדה חייבים ברישום לגני הילדים.
בגילאי 3-5 הנמצאים במערכת, צריכים  ילדים  גם 

להירשם בכל שנה מחדש. 

פשוט,  הוא  האינטרנט  אתר  באמצעות  הרישום 
מהיר וקל באתר המועצה:

www.modiin-region.muni.il
ההרשמה תהיה באמצעות כרטיס אשראי בלבד.

הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים: 
וקוד  הילד/ה  זהות  מספר  ההורה,  זהות  מספר 

סיסמא שנשלח אליכם במכתב בדואר.
גם  ישמשו  אלו  זיהוי  פרטי  ליבכם!  לתשומת 

לבדיקת השיבוץ באינטרנט.
בגמר תהליך הרישום תופיע ההודעה: 

אליכם  ויישלח  בהצלחה“  נקלטו  הרישום  ”פרטי 
דוא“ל על השלמת התהליך.

נא להקפיד על מילוי פרטים מדויקים, כולל מספרי 
טלפון ודוא“ל.

רישום לגני הילדים 
תשפ"ד 2023-2024

בחבל מודיעין רואים את כולם
במלוא אורם

גילאי
3

גילאי
4

גילאי
5

הורים יקרים,
רישום  לקראת  החמות  ברכותינו  התרגשות!  איזו 
לשנת  המועצה  של  הילדים  לגן  ילדכם/ילדתכם 

הלימודים תשפ"ד.
תקופה זו מעוררת התרגשות רבה ואנו מודעים לגודל 
הפוסע   שלכם  האישי  לאוצר  והמחויבות  האחריות 
למערכת החינוך אצלנו, בחבל מודיעין. אין לנו ספק 
ייחודית,  החבל  של  החינוך  מערכת  את  שתמצאו 
את  לתת  היא  שלנו  המשימה  ומתחדשת.  קשובה 

המיטב ליקר לכם מכל.
אנו, באגף החינוך, עושים כל מאמץ כדי לתת מענה 
אישי ככל הניתן ולהיות קשובים לצרכי הילדים, לרחשי 
הלב שלכם ולהתאים את עצמנו למציאות המשתנה 

בה אנו חיים.
אנו אמונים לא רק על מתן מענה הולם ואיכותי בשילוב 
קוגניטיביים,  חברתיים,  לצרכים  הפיקוח  עם  ידיים 
התפתחות  על  גם  אלא  לילדים,  ורגשיים  פדגוגיים 
 - ולמידה מתחדשת של הצוותים החינוכיים  מתמדת 

הגננות והסייעות.  אנחנו כאן לכל עניין ודבר. 
תחל שנת פתיחת דלתות!

בברכה,  
ד"ר אושרה אלפסי מנהלת אגף החינוך  
מיכל גלבוע, מנהלת מחלקת גני ילדים  

רישום לגני הילדים
23.1.2023 - 12.2.2023₪ 436

לשנה
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גנים אנתרופוסופיים בחבל מודיעין
ניצנים - כפר טרומן - גן רב גילאי	 
צופית-שקמה - שילת - גן דו גילאי ) טרום וחובה(	 

דרך  ללמידה  הלב  תשומת  מירב  את  מפנה  וולדורף  חינוך 
שיווי המשקל,  התנועה,  על  לב  שימת  תוך  החושים,  חוויות 
פעילויות  של  והחיקוי  המשחק  דרך  הגופני.  החיקוי  ויכולת 
הילד  של  ונפשו  גופו  הרמונית  בצורה  נבנים  הבוגר  האדם 

בגיל הרך. 
של  חסותה  תחת  ופועלים  רשמי  מוכר  במעמד  הם  הגנים 
המועצה בשיתוף עם עמותת גנאחר. העמותה היא עמותת 
הורים ללא מטרות רווח אשר מטרתה לתמוך, לעזור ולקדם 

את חינוך וולדורף באזור. 
מידע מפורט על הגנים ניתן למצוא באתר העמותה: 

 www.antro.org.il 08-9750029
ובהתאם  העמותה  מול  תיעשה  האלה  לגנים  ההרשמה 

למפורסם באתר העמותה.

גן יער 
כ-30  לפני  שהחל  התפתחותי  חינוכי  זרם  הוא  יער  חינוך 
שנה בארצות סקנדינביה. הרעיון שעומד בבסיס הגישה הזו 
אופטימליים  תנאים  מספקת  בטבע  ממושכת  ששהות  הוא 
לתהליכי  וקוגניטיבית  יצירתית  רגשית,  פיזית,  להתפתחות 
אנו  זו  לגישה  בהתאם  הראשונים.  החיים  בשלבי  הלמידה 
בוחרים לנהל את ימי החינוך לגיל הרך בחוץ, בטבע, בסביבה 
המיטיבה ביותר עבור ילדים. מטרתנו העיקרית היא להגשים 
יער  את הערכים העומדים בבסיס הגישה החינוכית בחינוך 
ומתוך הכרה בערכם של הפשטות, השהייה בטבע והמפגש 
הישיר עם העולם וחשיבותם להתפתחותו הבריאה של האדם 

החל מהגיל הרך.

גן מדע חלל 
אשר  רמון"  "קרן  בשיתוף  מסוגה  ראשונה  ארצית  תכנית 
בדרך  בגן,  טכנולוגית  מדעית  תשתית  ומפתחת  מבססת 
נוחה  גישה  ולילדים  לגננת  מאפשרת  התכנית  חווייתית. 
לפיתוח וביסוס התשתית המדעית בגיל הרך. התכנית עושה 
אותו  להניע  מנת  על  הילד  של  הטבעית  בסקרנות  שימוש 
לפתח  כדי  המדעים  בתחומי  וטעייה  ניסוי  תהליכי  לביצוע 
אוריינות מדעית שתסייע לו בשלבים המתקדמים של מערכת 

החינוך.

ומחלקת  מודיעין   חבל  מועצת 
הגננות   את  מעודדים  ילדים  גני 
חינוכיות  יוזמות  לפתח  והסייעות 
ההתמקצעות  את  ולהרחיב 

בנושאים ייחודיים בגנים.     
תתקיים  הלימודים  שנת  בתחילת 
אסיפת הורים בכל גן ובה תמסור 
התכניות  על  פרטים  הגננת 
לשנת  לגן  המתוכננת  הייחודיות 

הלימודים.

גנים יחודיים בחבל

אנחנו כאן בשבילכם!
מחלקת גני ילדים 03-9722823 

מנהלת מחלקת גני ילדים – מיכל גלבוע
michalgilboa@modiin-region.muni.il

מזכירת המחלקה – מורן השאש
 moranh@modiin-region.muni.il

רכזת כח אדם – עדי לזמי
adilazmi@modiin-region.muni.il
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המחלקה לחינוך מיוחד וטיפול בפרט

גני חינוך מיוחד
תלמידים  הם  המיוחד  החינוך  בגני  הלומדים  תלמידים 
וזכאות  אפיון  בועדת  הכיתה  לסוג  זכאות  שקיבלו 
הצוות  ע"י  לועדה  שהופנו  לאחר  ברשות  המתקיימת 

החינוכי והטיפולי ובשיתוף ההורים. 
ועדות האפיון מתקיימות מחודש ינואר.

תאריך אחרון להגשת חומרים לועדה הוא 31.03.2023
הועדות מסתיימות עד לתאריך 31.05.2023.

הטיפול בפרט 
פערים  לאתר  הרך  בגיל  גדולה  חשיבות  קיימת 

התפתחותיים, ככל שהם קיימים, ולטפל. 
צוות הגן, מדריכות המתי"א והפסיכולוגים ישמחו לכוון, 

להדריך ולייעץ לכם. 

חינוך ביתי
מתבקשים  חובה  חינוך  מחוק  פטור  המבקשים  הורים 

לפנות למחלקה לחנ"מ וטיפול בפרט.

מנהלת המחלקה לחנ"מ וטיפול בפרט:
טג'ה קינדה

taga@modiin-region.muni.il 03-9722813
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