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הורים יקרים,

לשנת  העירוניים  הילדים  לגני  הרישום  פתיחת  על  להודיע  שמחים  אנו 
החינוך  למערכת  הצטרפות  על  ילדיכם  את  ומברכים  תשפ"ג  הלימודים 
רישום  לטובת  הדרוש  המידע  כל  את  מרכזת  זו  חוברת  שלנו.  העירונית 

ילדיכם לגנים ואנו מקווים, כי היא תסייע לכם בתהליך הרישום.

הרישום לגני ילדים הוא אירוע חשוב לכל הורה וילד. אנו מתרגשים יחד אתכם לקראת קליטת מחזור 
חדש של ילדים למערכת החינוך שלנו, ומבטיחים ללוות כל ילד וילדה באהבה ובתשומת לב, על מנת 

לאפשר לכולם התאקלמות קלה ונעימה.

החינוך תמיד יהיה בראש סדר העדיפויות שלנו ולכן מוקדשים לו מירב המשאבים העירוניים. אנשי 
המקצוע עמלים על פיתוח תכניות לימוד חדשניות לגיל הרך ואת ההשקעה הרבה בגנים עצמם, 

תוכלו לראות בעיניכם בעת ביקורכם בגן.

כיצד  ועדיין מוקדם להעריך  ורוויות שינויים בעקבות התפרצות הקורונה,  עברנו שנתיים מורכבות 
תראה שנת הלימודים הבאה. נמשיך לפעול בכדי לאפשר שגרה חינוכית מיטבית תוך שמירה על 

בריאותם ורווחתם של ילדי הגן. 

אנו מאחלים לכם ולילדכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת והתאקלמות קלה ומהירה.

 

שלכם,

רן קוניק
ראש עיריית גבעתיים
ומחזיק תיק החינוך

ברכת ראש העירייה
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 בברכה,
שרון פילוסוף

ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים

משפחות יקרות,

אנו מתרגשים לפתוח את תקופת הרישום לגני הילדים בעיר לשנת תשפ"ג.

גן הילדים הוא המפגש הראשון של ילדכם או ילדתכם עם מערכת החינוך, ולעיתים 
צעד ראשון של המשפחה כולה בנתיבים המוצעים לחינוך ולצמיחה בעיר. אלו שנים 

משמעותיות, מלאות בהתרגשויות, בחוויות, בלמידה ובחיבורים חברתיים.

גבעתיים התברכה בגני ילדים מעולים, בצוותי גן מקצועיים ומסורים, בתכניות חינוכיות עשירות ובמבנים 
בהתחדשות מתמדת.

אנו נעשה כמיטב יכולתנו לאפשר לכל ילד וילדה ללמוד בגן הקרוב למקום המגורים, תוך התחשבות במכלול 
הבקשות והאילוצים, וזאת על מנת לאפשר חיבורים חברתיים במרחב השכונתי.

 
נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה ועניין.

בשמי ובשם מחלקת גני הילדים בעיר
אני מאחלת לכם הצלחה והנאה בגן בשנה הבאה.

ברכת ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים
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מידע כללי
בעלי תפקידים

ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים -  גב' שרון פילוסוף 
מר יוני רובינשטיין  ס. ראש מנהל החינוך, הנוער והצעירים - 

מנהלת מח' מוסדות חינוך -  גב' עתידה יערי 
מר ירון גבריאל מנהל מדור גני ילדים - 
גב' בתאל טובי מזכירת מחלקת מוסדות חינוך - 

גב' טלי קוצ'ינסקי רכזת סייעות - 
גב' אורלי עזרתי מנהלת מח' צהרונים בגני ילדים - 

גב' נטלי בר                       בקרית גני ילדים - 

מפקחות משרד החינוך

פיקוח ממלכתי -                              גב' נאוה כהן
פיקוח ממלכתי דתי -                        גב' גליה לוי

פיקוח חינוך מיוחד -                         גב' אורית בסטיקר

מדור גני ילדים

טלפון: 03-5722273
gy@givatayim.muni.il :דוא"ל
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שעות הפעילות בגן
הילד  אותם  מעברים,  של  ארוכה  בשרשרת  ומשמעותי  חשוב  צעד  היא  הילדים  לגן  הכניסה 
בעתיד.                                                                        החינוך  במערכת  השתלבותו  איכות  על  להשפיע  עשויים  ואשר  גדילתו  במהלך  יחווה 
החינוכי.  הצוות  ולתמיכת  לתמיכתכם  ילדכם  זקוק  לכן  ובחששות,  בהתרגשות  מלווה  לגן  הכניסה 

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

בימים א'-ה' בין השעות: 14:00-7:30
בימי ו' בין השעות: 12:45-7:30

הגעה לגן עד השעה: 08:30
בין השעות: 9:00-8:30 לא תותר כניסה לגן.  
בין השעות: 9:10-9:00 תותר כניסה למאחרים.

 שעות הפעילות בגנים בימים הראשונים, 
לילדים שזו שנתם הראשונה במערכת החינוך:

ביום הראשון ללימודים בין השעות: 10:00-7:30
ביום השני ללימודים בין השעות: 11:00-7:30

ביום השלישי יתנהלו הלימודים כסדרם. 
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מצבת גני הילדים בעיר בשנה"ל הנוכחית תשפ"ב
72 גני ילדים ממלכתי              
11 גני ילדים חינוך מיוחד 
4 גני ילדים ממלכתי דתי 

בכל כיתת גן משובצים עד 35 ילדים.
צוות הגן: מנהלת הגן בפיקוח משרד החינוך, סייעת בפיקוח הרשות המקומית.

עפ"י החלטת הממשלה ובכפוף להוראות משרד החינוך, בגן בו לומדים לפחות 30 ילדים 
בגילאי 4-3, תשובץ סייעת נוספת 5 ימים בשבוע בימים א'-ה'.

נהלי רישום לגני הילדים
כל ההורים מחויבים לערוך רישום מחדש לגן, גם אם הילד/ה לומד/ת השנה בגן עירוני.

הרישום לגני הילדים יתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד.
תאריכי הרישום: ז' בשבט תשפ"ב – כ"א בשבט תשפ"ב )09.1.2022 – 23.01.2022( 

 www.givatayim.muni.il לצורך התחלת תהליך הרישום עליכם להיכנס לאתר האינטרנט
ללחוץ על הקישור "רישום גני ילדים", להקליד את מספר תעודת הזהות של הילד/ה במקום 

המתאים ולהמשיך בתהליך הרישום באמצעות האתר.
אם כתובתכם לא מעודכנת באתר, עליכם לבצע רישום באמצעות המייל בכתובת:

gy@givatayim.muni.il פרטים בעמודים 10-9.

בגמר תהליך הרישום תנפיק המערכת אישור המהווה הוכחה לביצוע ההרשמה.

כמו כן, יישלח אליכם אישור רישום בדואר אלקטרוני.

השיבוץ לגני הילדים יבוצע רק בתום תקופת הרישום.

לתשומת לבכם!!! 
רישום כוזב הינו עבירה פלילית.

אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הרשמי והקבוע של הילד/ה תביא לביטול 
הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות הנתונות בידי הרשות.

www.givatayim.muni.il
gv@givatayim.muni.il
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גילאי הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"ג )2023-2022( 

חריגי גיל: לתשומת לבכם, משרד החינוך אינו מאפשר רישום ילדים שנולדו מתאריך 1.1.2020 
ואילך.

השיבוץ לגני ילדים יבוצע רק בתום תקופת הרישום. )לא יילקח בחשבון התאריך בו הנכם רושמים את הילד(

רישום לתושבים חדשים ולעוברים דירה בעיר 
gy@givatayim.muni.il  :ייערך באמצעות המייל בכתובת

בצירוף המסמכים המפורטים בעמוד 8

זמני הרישום באינטרנטשנת לידהקבוצת גיל
פרסום הודעות שיבוץ 

באתר האינטרנט 
העירוני )משוער(

חובה ) גילאי 5 (
חייבי רישום עפ"י חוק לימוד 

חובה

מ - ז' בשבט תשפ"ב 2017
 )9.1.2022(

עד כ״א בשבט תשפ"ב 
)23.1.2022(

מחצית מאי 2022

מחצית יוני 20182022טרום חובה ) גילאי 4 (

סוף יוני 20192022טרום טרום חובה ) גילאי 3 (

gy@givatayim.muni.il
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מסמכים הדרושים לביצוע רישום לגני ילדים

תושבים שאינם מבצעים את הרישום באמצעות אתר האינטרנט, נדרשים להציג את המסמכים 
:gy@givatayim.muni.il הבאים במייל

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

טופס תשלום ארנונה לשנת 2022 בכתובת התואמת לכתובת המופיעה בתעודות הזהות של 	 
ההורים )גם במקרה של מגורים בדירה שכורה(.

מי ששינה את מקום מגוריו לגבעתיים בתקופת הרישום חייב יהיה להמציא:
תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת כולל ספח ילדים.	   
 חוזה שכירות לדירה בגבעתיים שתוקפו 12 חודשים קדימה לפחות. 	 

       החוזה יהיה תקף לשנה"ל הבאה או חוזה רכישת דירה שבו מופיע מועד הכניסה לדירה
       לא יאוחר מ - 1.11.22.

טופס ביטול רישום מהרשות בה התגורר הילד בשנת הלימודים תשפ"ב )2022-2021(.	   
רושם שהינו אפוטרופוס/מיופה כוח/ משפחה אומנה, מתבקש להביא את תעודת הזהות שלו, את 

תעודות הזהות של 2 ההורים – מקור בלבד וכן מכתב הרשאה 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 יקבלו מידע הנוגע לילדם, 

במרשם  הרשום  מענו  אשר  קטין  של  הורה  הפנים.  במשרד  הנפרדת  כתובתם  את  לעדכן  יש 
האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, יבקש מפקיד הרישום במשרד האוכלוסין לעדכן את 

כתובתו, ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטין. 
בנוסף, יש לעדכן את כתובות ההורים דרך אתר הרישום באינטרנט או בהודעה מסודרת בדוא"ל 

 .gy@givatayim.muni.il למדור גני הילדים
באחריות ההורה הרושם למסור את כתובת המגורים, מס' טלפון וכתובת דוא"ל של ההורה הנוסף 

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

.gy@givatayim.muni.il ביטול רישום לכלל הגנים ייעשה בכתובת דוא"ל

gv@givatayim.muni.il
gy@givatayim.muni.il
gy@givatayim.muni.il
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קריטריונים לשיבוץ ילדים בגני הילדים 
השיבוץ לגני הילדים בעיר גבעתיים נעשה על פי הוראות תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי 
)רישום(, תשי"ט- 1959 )להלן: "תקנות הרישום"( ותקנות חינוך ממלכתי )העברה(, תשי"ט-1959 
)להלן:"תקנות ההעברה"(. הקריטריונים המוצגים  להלן, באים על תקנות הרישום וההעברה, וככל 

שיש סתירה, יגברו התקנות.
שיבוץ הילדים לגני הילדים העירוניים בעיר גבעתיים מתנהל על פי שיטת אזור המגורים והזכות 
העומדת להורים היא זכות הבחירה בין זרמי לימוד ממלכתי או ממלכתי דתי  בלבד, כקבוע בחוק. 

השיבוץ לגני הילדים ייעשה לפי הקריטריונים הבאים: 
נתוני הרישום המספריים של ילדי הגנים באזור.  א. 

שיוך הרחוב או חלקי הרחוב בו מתגורר הילד לגן העירוני.  ב. 
גיל הילד: השיבוץ והערעור יעשו על פי גיל הילד מהילד הגדול בשנתון                                    ג. 

)יליד חודש ינואר( ועד הצעיר ביותר )יליד דצמבר(. אם אין מקום באזור הרישום לכלל     
הילדים, יבוצע הרישום באזור אחר בהתאם לסעיף זה.  

יצירת איזון מגדרי/מספרי/פדגוגי/ בין מכלול הגנים באזור הרישום ובין אזורי הרישום בעיר    ד. 
כולה, ככל הניתן.  

יהא הרשם רשאי לשקול שיקולים בנוגע למצב בריאותי של אחד  *מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 
ההורים או של הילד )כגון נכות קשה או מחלה קשה מסכנת חיים( באופן המגביל ניידות לתקופה 
להצגת  ובכפוף  בפניו  שיוצגו  הנתונים  עפ"י  הילד  שיבוץ  את  ולקבוע  חודשים  שישה  על  העולה 

אישורים רפואיים מתאימים.
כל האמור בנוהל זה הינו בכפוף לשיקול דעת הייעוץ הפדגוגי במנהל החינוך העירוני וכן בכפוף 
לנסיבות ייחודיותו של המקרה המוצג בפני מדור גני ילדים וועדת הערעורים במנהל החינוך העירוני.

רישום ושיבוץ לגן אנתרופוסופי 
בעת הרישום ניתן לבחור להירשם לגן ממלכתי אנתרופוסופי )גילאי חובה בלבד(.

השיבוץ לגן אנתרופוסופי ייערך במועד השיבוץ של גני הילדים.
במקרה של עודף ביקוש תיערך הגרלה בין הנרשמים, והילדים ששמם לא יעלה בהגרלה,

ישובצו בגן ממלכתי, על פי הקריטריונים לשיבוץ בגני הילדים.

לידיעתכם, אין עדיפות לילדי הגן האנתרופוסופי בעת הרישום לביה"ס לאה גולדברג.
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ערעור על שיבוץ תלמיד/ה
בהתאם לתקנות הרישום, זכות ערר לרשות החינוך על שיבוצו של ילד לגן הילדים, תוגש לרשות 

החינוך בתוך שבעה ימים מיום קבלת ההודעה. 
ניתן להגיש ערעור אחד באמצעות אתר האינטרנט העירוני תוך שבעה ימים מפרסום הודעת השיבוץ 

באתר. תשובות לערעורים יפורסמו באתר האינטרנט עד 30 יום מיום קבלת הבקשה.
החלטת רשות החינוך המקומית הינה סופית. 

רשות החינוך תדון בערר בהתאם לקריטריונים לשיבוץ ילדים בגני הילדים המפורטים במסמך זה.
תוקף הערעור על השיבוץ יפוג בתאריך ד' באלול תשפ"ב )31 באוגוסט 2022(.

גני הילדים בגבעתיים מקדמים את מודל "הגן העתידי"
גני הילדים בגבעתיים מקדמים את מודל "הגן העתידי" המעודד עשייה המותאמת למאה ה-21. 

מודל זה מתווה דרך ייחודית לכל גן בעיר.
ליעדי משרד החינוך  "הגן העתידי" בהלימה  גבעתיים תכניות הרוח  בגני  מוביל  הילדים  גני  פיקוח 

ובהתאמה לאפיוני ילדי דור אלפא.
הדגשים ב"גן העתידי" הם: פיתוח חשיבה באמצעות השתתפות פעילה של הילדים, טיפוח התייחסות 
למרחב הקהילתי, התייחסות לילדי הגן כיזמים וכיצרנים, למידה בכל סביבות הגן. אנו מעודדים את 

הילדים ללמידה דרך משחק, לחופש בחירה ולארגון סביבה המאפשרת חקר. 
הלמידה היא למידה אותנטית מתוך עניין, מגורמים מזמנים ומעולמם של הילדים.

צוותי הגנים שואפים לחנך ילדים יוזמים, מעורבים, חוקרים, פעילים ובעיקר שמחים ואהובים.
בעיר קיימים גנים המתמקדים בתנועתיות במרחב, גנים יצרניים, גנים הפועלים סביב נושא החלל, 

המוסיקה והמדעים.

השתתפות פעילה 
הילדים מעורבים בתהליכי הלמידה שלהם. סביבת הגן מזמנת מגוון של אפשרויות להביע דעות, 
לבצע בחירות ולתת ביטוי להעדפות, להשתמש בכוח ההשפעה שלהם, להחליט החלטות, לכבד 

את ההחלטות המשותפות ולקחת אחריות על התוצאות.
ההקשבה כנקודת המוצא של כל למידה: 

הקשבה למגוון שפות וקודים בהם משתמשים הילדים כדי ליצור קשר ותקשורת.
הגנים בגבעתיים מזמנים פעילויות מגוונות גם בתחומי דעת ייחודיים:

פיתוח תחומי מדעים ואמנויות לגיל הגן, לימוד חקר טבעי בעזרת כלי תקשור.
רצף חינוכי כתפיסה עירונית כוללת:

התכניות הייחודיות המתקיימות בגני הילדים ממשיכות ברצף בבתי הספר היסודיים, כחלק מוכנית 
עירונית ספיראלית, המותאמת להתפתחות הילדים בשלבי הגיל השונים.
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ייחודיות בגני הילדים

1. גוגל'ה )בגני חובה(
כלי גוגל'ה הם כלים ממוחשבים המיועדים לקדם את מיומנויות הלמידה של ילדים בגיל גן החובה. 
ונמצאים בתחילת התהליך האורייני.  וכתיבה,  התכנית מיועדת במיוחד לאלו שטרם רכשו קריאה 
השימוש בכלים ממוחשבים נועד להכין את הילדים לעולם החקר המתוקשב לתוכו הם גדלים, כדי 

שיוכלו לפעול בו בהווה ובעתיד בצורה מיטבית.
1. תכנית דיבייט

בין  השיח  את תרבות  הדיבייט מקדם  החובה.  בגני  הדיבייט  נושא  נלמד  הלימודים תשפ"ב  בשנת 
הילדים בגן ואת האקלים החברתי. התכנית ייחודית בקנה מידה ארצי ומופעלת לראשונה בגבעתיים.

3. שחמט )בגני חובה(
תכנית השחמט מופעלת בכל גני החובה ומקדמת אסטרטגיות חשיבה בקרב הילדים. 

4. משחקים לעתיד
חברה  מקדמת  התכנית  משחק.  בובות  באמצעות  והשונה  האחר  עם  היכרות  המעודדת  תכנית 

שוויונית וסובלנית.
5. לימודי טכנולוגיה וחלל בגן – "ילדי גבעתיים מביטים אל השמיים"

לימודי הטכנולוגיה והחלל בגנים נלמדים בהלימה לעקרונות "הגן העתידי", השנה הצטרפו לתכנית 
15 גנים.

התכנית מעודדת סקרנות והתנסויות בתופעות יום יומיות, היא משלבת מוצרים טכנולוגים אופטיים 
וחושפת את תגליותיהם של ניוטון וגליליאו גליליי.

הנושא מחולק לשלושה תחומים: השמש ומערכות השמש, הירח וכדור הארץ.
במסגרת התכנית אותה יעבירו הגננות בגן, יצאו הילדים לארבעה מפגשים במצפה הכוכבים שבעירנו.



12

תכניות העשרה

בהתאם להוראות משרד החינוך, מתקיימות בגני ילדים תכניות העשרה במימון ההורים הכוללות סל 
תרבות ושני חוגים.

סל תרבות בגן כולל 3 פעילויות בתחומים הבאים: הצגות ומופע, פעילות מוסיקלית וביקור במוזיאון.

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

חינוך גופני - פעילות ספורטיבית המתבססת על תנועה וקצב, מפתחת קואורדינציה, מחזקת את 
חגורת הכתפיים לקראת כתיבה, משפיעה על התמצאות במרחב ועל מודעות גופנית.

ריתמוסיקה - כל הגנים בעיר נהנים מפעילות מוסיקלית הניתנת ע"י מורים לריתמוסיקה פעמיים 
בשבוע. בשיעורים אלו נחשפים הילדים למושגי יסוד במוסיקה, בשירה, בנגינה ובתנועה באמצעות 

האזנה פעילה, ביצוע ואלתור.

בתחילת שנת הלימודים יתקיים מפגש הורים בכל גן, ובו יימסרו פרטים על התכניות ועל עלותן. קיום 
החוגים והפעילויות מותנה בהנחיות משרד הבריאות ובתשלום של 100% מההורים. 

הזנה בגן
חינוך  בריא.  חיים  לאורח  חינוך  על  המבוססת  משותפת  הזנה  תכנית  פועלת  בעיר  הילדים  בגני 

לבריאות מתחיל כבר מגן הילדים, לכן מקפידים בגני הילדים על תזונה נכונה ובריאה.

לארוחה המשותפת יתרונות רבים, זהו מוקד למידה נוסף במסגרתו מפתח הילד כישורי חיים, כישורי 
ויכולת בחירה תוך חשיפה לטעמים  שיח, נימוסי שולחן, אסתטיקה באוכל, ערכי שיתוף, עצמאות 

חדשים ובהתחשב בילדים אלרגניים הלומדים בגן.

דפוסי אכילה נכונה בגיל הילדות מקדמים בריאות מיטבית, גדילה תקינה ומסייעים במניעת בעיות 
בריאות, עודף משקל והפרעות אכילה.

התכנית מופעלת בכל הגנים העירוניים במימון הורים.

עלות ההזנה הינה בסך 90 ₪ לחודש והיא תיגבה באמצעות הוראת הקבע )סה"כ 900 ₪ לשנה(.

הורים שילדיהם אלרגיים למזון כלשהו, מתבקשים ליידע את מנהל החינוך בכתב במועד הרישום, 
בצירוף מסמכים רפואיים על מנת שהגן יוכל להיערך בצורה מיטבית לקליטתם. 

רפואית. המחלקה  לסייעת  להגיש בקשה  קיימת אפשרות  חיים  לילדים עם אלרגיות מסכנות 
לטיפול בפרט במנהל החינוך תנחה אתכם בהגשת המסמכים כמפורט בעמ' 15 סעיף 4.

סל תשלומי הורים בכפוף להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך.
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900 ₪ )90 ₪ לחודש 10 חודשים(הזנה

49 ₪ביטוח תאונות אישיות
79 ₪סל תרבות

54 ₪מסיבת סיום
125 ₪רכישת שירותים מרצון

597 ₪חוגים - חינוך גופני וריתמוסיקה
8 ₪מסיבות

1.5 ₪הנהגת הורים ארצית

ילדים בלתי גמולים בגני הילדים
ישנה חשיבות רגשית וחברתית לעובדת היות הילד גמול )שולט בצרכיו( בכניסתו לגן העירוני.

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

לוח תשלומים שנתי



14

מערכות תומכות
1. שירות פסיכולוגי חינוכי - מנהלת גב' ריקי שומן. רח' השניים 3 גבעתיים.

טל' 03-6739027, 03-6735898 רכזת גני ילדים גב' זהר מצ'ניק.
ליווי  וחובה,  חובה  טרום  בגילאי  הילדים  גני  כל  לרשות  מעמיד  החינוכי  הפסיכולוגי  השירות 
של פסיכולוג חינוכי בהיבטים הקשורים לגיל הגן בנושאים התפתחותיים, קוגניטיביים, רגשיים 
חברתיים והתנהגותיים. בשירות מתבצעות הערכות פסיכולוגיות, הערכות בשלות לקראת בית 

ספר, והתערבויות פסיכולוגיות.
השירות ניתן עפ"י המלצת הגננת באמצעות פסיכולוג הגן, או ישירות ע"י ההורים. בנוסף, מציע 
השרות הפסיכולוגי הרצאות להורים בנושאים התפתחותיים שונים, ולקראת כניסתם של ילדים 
צעירים לגן עירייה נערכים ימי שישי - אישי בהם ניתנת אפשרות להיוועצויות עם פסיכולוגים 
בוועדות  ומשתתף  הגנים  צוותי  את  ביעוץ קבוע  מלווה  השירות   . הפסיכולוגי  השירות  מצוות 

היוועצות ,ובוועדות על פי חוק.
בשעות אחר הצהריים פועל שירות פסיכולוגי משלים. במסגרת שירות זה ניתן לקבל טיפולים 

ארוכי טווח בליווי הדרכות הורים ואבחוני הדלגה בתשלום מוזל לתושבי העיר.
2. מתי"א – )מרכז תמיכה יישובי אזורי( – מנהלת גב' אורלי ציפין. רחוב גולומב 15 גבעתיים. 

וסיוע  הנחייה  מידע,  השאר  בין  נותנים  בו  החינוך  משרד  בפיקוח  מקצועי  גוף   .03-7320611 טל' 
לצוותים העובדים בחינוך המיוחד והרגיל. המתי"א גם מעניק שירותי חינוך מיוחדים לתלמידים עם 

צרכים מיוחדים.

3. ועדות - על פי תיקון מס' 11 לחוק החינוך. תשע"ט 2018 

דיון בצוות רב מקצועי - קביעת זכאותו של תלמיד עם מוגבלות לשירותי חינוך מיוחדים והיקף 
סל השירותים שיינתן לו לפי רמת התפקוד שלו )לתמיכה מסל השילוב המוסדי לתלמיד הלומד 

בגן(.
ניתן להגיש בקשות לוועדה הרב-מקצועית באמצעות מנהלת הגן עד לתאריך 31.3.2022 עבור 

שנת הלימודים הבאה. תאריך אחרון לקיום וועדה רב –מקצועית הוא בתאריך 15.5.2022.
יו"ר הוועדה – הגב' אורלי ציפין

ועדת זכאות ואיפיון מתוקף חוק החינוך המיוחד – קובעת את זכאותו של תלמיד גן עם מוגבלות 
לשירותי חינוך מיוחדים, את רמת התפקוד שלו ואת היקף סל השירותים.

ניתן להגיש בקשה לדיון בוועדה עד לתאריך 31.03.2022 לצורך בחינת זכאות לשנת הלימודים 
הבאה.

תאריך אחרון לקיום הוועדות הוא 31.3.2022.
יו"ר הוועדה הגב' שמחה גיל.
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4. המחלקה לטיפול בפרט – מנהלת גב' טימור זכאי – רח' ויצמן 13

.pninab@givatayim.muni.il טל' 03-5722479/337 דוא"ל
הורים שילדם אובחן כבעל צרכים מיוחדים, מצוי בהליך אבחוני או הופנה למכון להתפתחות 
הילד ובעקבות כך עשוי להזדקק לוועדת אפיון וזכאות מתוקף חוק החינוך המיוחד, מוזמנים 
זכאות. בקשות  ולבחינת הליך  להתקשר או לפנות בדוא"ל למחלקה לטיפול בפרט להכוונה 
לקיום אפיון וזכאות יתקבלו לא יאוחר מתאריך כ"ח אדר ב' 31.3.2022. אם חסרים מסמכים או 

טרם הסתיים ההליך האבחוני, נבקשכם לעדכן את המחלקה עד מועד זה..
א. הגשת בקשה לסייעת רפואית לשנה"ל תשפ"ג:

בקשות לסייעת רפואית יש להגיש מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מתאריך
כ"ז באדר א' תשפ"ב, 28 בפברואר 2022, טל' 03-5722337.

 .pninab@givatayim.muni.il דוא"ל
ב. בניית כיתות מונגשות – הורים שילדיהם בעלי לקויות וזקוקים להנגשה, מתבקשים להעביר 
את המסמכים למנהל החינוך עד כ"ז באדר א' תשפ"ב, 28 בפברואר 2022. לידי גב' גילי אונגר.

.giliu@givatayim.muni.il :דוא"ל

pninab@givatayim.muni.il
pninab@givatayim.muni.il
giliu@givatayim.muni.il
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גני הילדים בגבעתיים
רשימת גני הילדים וחלוקה גילאית לשנת הלימודים תשפ"ג )2023-2022( תפורסם במהלך חודש מאי

אזור בי"ס בן גוריון

כתובתשם הגן

רקפת
חרצית

פעמונית
סביון

שדמית
רמית

רוטברג 6
רוטברג 6
רוטברג 6

פועלי הרכבת 24
שינקין 53 
שינקין 53 

אזור בי"ס בורכוב

כתובתשם הגן

דליה
מרגנית

נורית
אלה

איריס
אלמוג
אתרוג
לבונה

מור
אפרסמון 

נופר
אנפה

בן ציון ישראלי 21 
בן ציון ישראלי 21

המעורר 12
המעורר 13
המעורר 13
המעורר 13

קלעי 7
השניים 3 
השניים 3 
השניים 3 
יפה נוף 2 

ויצמן 7

אזור בי"ס ברנר

כתובתשם הגן

אנפה
אקליפטוס

דגנית
ורד

כלנית
לילך
זהבן

דוכיפת
גדרון
זמיר
מורן

יקינטון

ויצמן 7
המעורר 13

פטאי 12
פטאי 10

אחדות העבודה 24
אחדות העבודה 24

התע"ש 18
התע"ש 29
התע"ש 29

גורדון 24
קק"ל 43
קק"ל 43

אזור בי"ס גורדון

כתובתשם הגן

תמירון
בושמת
צופית

יען
עפרוני
דפנה

חבצלת
סנונית

תור

גלבוע 11
גלבוע 25
גלבוע 29

גבע 6
גבע 6

ז'בוטינסקי 22
ז'בוטינסקי 33

רותם 4
שינקין 43
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אזור בי"ס כצנלסון

כתובתשם הגן

פשוש
חצב
סייפן
שלדג
סיגלון
צאלון
לוטם

סיתוונית
לוטוס

תות
זית

אהרון שר 3
אהרון שר 3
אהרון שר 4
אהרון שר 4
הכנסת 42
הכנסת 42

ריינס 2 
ריינס 2 
ריינס 2 
ריינס 2 
ריינס 2

אזור בי"ס יגאל אלון

כתובתשם הגן

אשל
דובדבן
הרדוף
ערבה

רמון
גפן 

תאנה
צבעוני
שיטה
צבר

שיזף

ההסתדרות 2
אידמית 3
אידמית 3

משמר הירדן 9
משמר הירדן 9

משמר הירדן 20
משמר הירדן 20

הרצוג 34
הרצוג 34
הרצוג 32

אלישע רודין 11 

גנים על איזוריים - אנתרופוסופיים 

כתובתשם הגן

גונן 13 א׳תפוח

אזור בי"ס שמעוני

כתובתשם הגן

ירקון
חוחית

נחליאלי
ניצן

דקל
ברוש
אורן
אלון
אגוז
אגס

ההגנה 25
ההגנה 25
ההגנה 27
ההגנה 27

דרך רבין 47
דרך רבין 47

המאור 18
המאור 18

ריינס 2
גונן 13 א'

**כתובות הגנים לתאריך 21/10/2021
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כתובתשם הגן

דביר 
תמר 
דרור

חומש )גן חב"ד(
גן חנה )גן חב"ד(

רותם 4
הרצוג 32
המעיין 1

משמר הירדן
משמר הירדן

כתובתשם הגן

ערמון 
סמדר
שקד

שחף 
רותם
ארז
פטל
הדס
יערה

נרקיס
הגליל

ריינס 2
אידמית 3

ריינס 2
גונן 13 א׳
הרצוג 34
המאור 18

ריינס 2
ריינס 2

קק"ל 43
ל"ה 2

אחדות העבודה 14

גני הילדים ממלכתי - דתי תשפ"ג )2023-2022(

גני חינוך מיוחד תשפ"ג )2023-2022(
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שיוך גני ילדים לבתי ספר "עוגן" לשנה"ל תשפ"ג
הורים יקרים,

ילדים הנרשמים לגני חובה וטרום חובה, משובצים לגנים המנותבים לבתי הספר היסודיים:

אזור א' - בי"ס בורוכוב כולל את הרחובות ומספרי הבתים:
אהרון גולדשטיין, אחדות העבודה 13-1, 18-2, בורוכוב 65-17, 54-18, בלוך, בן ציון ישראלי, גורדון, 

השניים 21-1 , 30-2, השומר, המורד, המעורר, ויצמן 10-2, 9-1, יפה נוף, כצנלסון 113-67, -102
60, מורדי הגיטאות, סימטת אליהו, סימטת גזית, סימטת נחל, קלעי, קק"ל 21-1, 18-2.

אזור ב' - בי"ס בן-גוריון כולל את הרחובות ומספרי הבתים:
בן גוריון 186-140, 143-141, גבולות, הגורן, המעלות 13-1, 14-2, המעגל, המרי 10-2, 13-1 
כצנלסון 153-115, 158-104, לביא, נתיב השלבים, סירקין, עין גדי, פועלי הרכבת, רוטברג, 

שינקין 91-51,100-60.
אזור ג' - בי"ס ברנר כולל את הרחובות ומספרי הבתים:

אחדות העבודה 27-15, 28-20, אל"מ יצחק, אלומות, אריאל שרון, בורוכוב 15-1 16-2 גוש עציון, 
דליה, הורדים, המלבן, הפועל הצעיר, התע"ש הפלמ"ח, כצנלסון 58-2, 65-1, הל"ה, חניתה, לכיש, 

מנרה, משגב עם, סמטת צור, עלית הנוער 49-1, ערבי נחל 17-1, ערד, פטאי, קק"ל 47-23 , 
44-20 , קרית יוסף, אריאל שרון.

אזור ד' - בי"ס גורדון כולל את הרחובות ומספרי הבתים:
אפנר, אצ"ל, בן גוריון 216-188, ברדיצ'בסקי, גבע, גלבוע, דן, הכנסת 17-1, 18-2, המרי 12 ואילך 

15 ואילך, הראל, המבוא, המפנה, המעלות 38-16, 35-15, ויצמן 39-11, 28-12, ז'בוטינסקי, 
כלנית, כנרת, ניצנה 13-1, 6-2, נרקיס, פיינברג, צה"ל, רקפת, רותם, רמה, שינקין 49-1, 58-2, שד' 

אפיקים.
אזור ה'- בי"ס כצנלסון כולל את הרחובות ומספרי הבתים:

ארלוזורוב, בראשית, בן גוריון 238-218, בן צבי 36-22, 45-13, גולומב, גנסין, המגדל 17-1 16-2, 
הכנסת 44-20 49-19, הצנחנים 13-1, 14-2 )עד כיכר רמב"ם(, המעיין, הנגבה 17-1 16-2 ויצמן 

מ-41 עד הסוף , 52-30, טייבר, יצחק שדה, מסדה, מעוז, ניצנה 37-15 22-8 , עמל, ריינס, רמב"ם 
38-28 57-41, רמז 10-2 7-1, שדה בוקר, שביל ברוך, שר אהרון.

אזור ו' - בי"ס שמעוני כולל את הרחובות ומספרי הבתים:
אריאל, אפק, אילת, ארנון, אנצו סירני, בן צבי 11-1, 20-2, גונן 31-1, דרך יצחק רבין, דרך השלום 
53-27, ההגנה, המאור, הדגנים, הנדיב, הידיד, המאבק 112-2, 29-1, הנגבה 26-18, 19, הצנחנים 

33-15, 32-16, המגדל 35-19, 36-18, ויצמן 76-54, ח"ן, חנה סנש, חביבה רייך, ילדי טהרן, 
יד מרדכי, ילין דוד, כ"ג 37-1, 76-2, מהרשק, מנורה, מצולות ים, עברונה, עמישב 3-1 79-39 , 

צפרירים, רביבים, רחל, רמז 35-9 38-12, רמב"ם 37-1 , 26-2, שפירא.
אזור ז' - בי"ס יגאל אלון כולל את רחובות ומספרי הבתים:

אידמית, אלישע רודין, בן גוריון 258-250, בן צבי שמעון 61-47, 50-38, ההסתדרות, הרצוג, 
המאבק 67-31 , טבנקין 41-31, 32-20, יבניאלי, כורזין, כ"ג 41-39, 80-78, משמר הירדן, סמטת 

צביה, קפלנסקי, קיבוץ גלויות, קרן היסוד, שילוב.
אזור ח' - בי"ס אמונים ממ"ד

בית ספר ממ"ד על-אזורי
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רישום לצהרונים תשפ"ג
הצהרון מהווה מסגרת חינוכית המשכית, בה אמורים הילדים לקבל תכנים הפגתיים, השלובים 

במערכת הערכים המתקיימת בשעות הבוקר.
מחלקת הצהרונים במנהל החינוך, הנוער והצעירים הינה זרוע הביצוע בתחום הפעלת צהרוני 
הגנים כרצף חינוכי לילדי הגן. המחלקה קובעת מדיניות ומפקחת על הצהרונים במגוון נושאים 
כמו: בחירת המפעילים, בקרה על תכניות החינוכית ופיקוח על צוות הצהרון ועל איכות המזון. 
נהלים מסודרים,  והנחלת עבודה על פי  כוללים ביקורים תכופים בצהרונים  והבקרה  הפיקוח 

זאת באמצעות בעלי תפקידים ייעודיים במסגרת מחלקת הצהרונים.

במהלך שנת הלימודים יפעלו הצהרונים בימים א-ה בין השעות 17:00-14:00.
בחופשות החגים יתקיימו 16 "בוקרונים" עבור ילדי הצהרון בין השעות 

16:00-7:45 )כולל בוקרונים במסגרת תכנית "ניצנים בחופשות"(.
עלות הצהרון 985 ₪ לחודש.

פעילויות הצהרון כוללות: תכנית העשרה והפעלת שני חוגים. 
ההזנה של  ואחראי  הבריאות  ובפיקוח משרד  באישור  צהריים חמה  ארוחת  מוגשת  בצהריים 

מחלקת הצהרונים.
ארוחת צהריים כוללת ירקות, מנת חלבון ומנת פחמימות. בשעה ארבע מוגש כיבוד קל.

לאחר משלוח הודעות השיבוץ לגנים העירוניים ע"י מנהל החינוך יישלח חוזר להורים באמצעות 
מחלקת צהרונים ובו פרטי התקשרות עם הזכיינים.

שימו לב: עליכם לבצע רישום עם פתיחת הרישום ולא יאוחר מ-31 ביולי 2022.

הורים המבקשים לרשום את ילדם באיחור )בחודשים אוקטובר – נובמבר( יחויבו בתשלום גם עבור 
חודשים ספטמבר ואוקטובר, למעט מקרים שוועדת החריגים תאשר.

בברכה,

אורלי עזרתי
מנהלת מחלקת הצהרונים בגני הילדים

orlyezr@givatayim.muni.il
03-5722476

orlyezr@givatayim.muni.il
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נספח א' – כתב הצהרה והתחייבות )להורים עצמאיים( 
גרושים/פרודים/יחידניים

לצרכי רישום/העברה/ביטול רישום בתי ספר וגני ילדים 

אני הח"מ ........................................... ת.ז ................................... מצב משפחתי................................................... 1
עורך/ת כתב הצהרה והתחייבות זו בתמיכה לבקשתי לרישום / ביטול רישום / העברת קטין/ 

קטינים / אישור לימודי חוץ.

כיתהשם ביה"ס/גן נוכחימס' ת.זשם התלמיד/ה

2. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי: )נא לסמן X בריבוע המתאים(:
הנני אפוטרופוסו/ית החוקי/ת של הקטין ואחראי/ת לחינוכו המשותף עם: 

   ................................................................................. מספר זהות:.............................................................  

   כתובת:...................................................... מספר טלפון:..................................... )להלן: "האחראי הנוסף"(

הנני מצהיר, כי הרישום / ביטול הרישום / ההעברה נעשה/ית בהסכמת האחראי הנוסף ועל 
דעתו, ומתחייב להביא פעולה זו לידיעתו.

)יש לצרף מכתב הסכמה של האחראי הנוסף(.
הנני מצהיר, כי ניסיתי, ללא הצלחה, לאתר האחראי הנוסף וליידע בדבר הבקשה )נא לצרף 

תצהיר חתום ע"י עורך דין(.
)יש לצרף תצהיר(.

הנני אפוטרופוסו החוקי של הקטין ואחראי לחינוכו )נא לצרף פסק דין המאשר את ביטול 
האפוטרופסות של ההורה האחר(. 

)חובה לצרף פסק דין המאשר ביטול אפוטרופסות של ההורה האחר(.

3.  הנני מצהיר, כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה נכון. ידוע לי, כי אם יימצא   
שהמידע  

שנמסר איננו אמת, רשאית העירייה לבטל / לשנות את הרישום /  ביטול הרישום / ההעברה /    
אישור לימודי החוץ..   

הנני מתחייב להודיע למחלקה לרישום גני ילדים וחינוך יסודי על כל שינוי במידע המפורט   .4
בכתב

ההצהרה וההתחיבות זה לאלתר. אם יימצא שהמידע לא עודכן תוך 14 יום מיום השינוי, רשאית 
העירייה לבטל / לשנות את הרישום / ביטול הרישום / ההעברה / אישור לימודי החוץ.
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ע"פ חוזר מנכ"ל סב/7)א(- רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, כך גם אי מסירת פרטים   .5
מדויקים של הנרשם לרבות מקום מגוריו הקבוע.   

תאריך:...................................................  שם מלא: ..................................................  חתימה:...............................    

כתובת דואר אלקטרוני:........................................................................................................................................  

תאריך:...................................................  שם מלא: ..................................................  חתימה:...............................    

כתובת דואר אלקטרוני:........................................................................................................................................  

נספח ב' – תצהיר על כתובת מגורים
בית  במזכירות  דין,  עורך  בפני  התצהיר  על  יחתום  שמו  על  דירה  חוזה  ו/או  ארנונה  שאין  )תושב 

המשפט או אצל דיין(

אני ....................................................... מספר זהות...................................... מצהיר בזאת:

הנני האפוטרופוס החוקי של ............................... מספר זהות ..........................................

התלמיד מתגורר בכתובת .................................. מיום ................................................... 

מספר הארנונה בכתובת הינו ................................... על שם ..........................................

אני מתחייב להודיע למנהל החינוך בעיריית גבעתיים על כל שינוי בכתובת.

ידוע לי, כי אם יימצא שהדיווח הנ"ל אינו אמת, תהא העירייה רשאית להעביר את התלמיד למוסד 
לימוד באזור מגוריו בפועל, וכי אין בכך כדי לגרוע מזכויותיה האחרות על פי כל דין.

................................    .............................    .......................................................................
שם פרטי ושם משפחה של המצהיר          תאריך               חתימה

................................    .............................    .......................................................................
שם פרטי ושם משפחה של עורך דין          תאריך               חתימה

בכל מקום בו מוזכר לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה
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גבעתיים הבית של כולנו.
גבעתיים מכירה בשונות תלמידיה ומניעה 

אותם למימוש מקסימלי של יכולותיהם.

גבעתיים מטפחת אקלים חינוכי מיטבי 
שיאפשר לכל צוות גן ולכל ילד וילדה 

להרגיש בטוחים ושייכים לגן ולראות בו 
מקום אוהב, דואג ומכיל.

גבעתיים מקדמת למידה מעוררת 
סקרנות, חדשנות ויצירתיות.

מנהל החינוך, הנוער והצעירים
רח' ויצמן 15 גבעתיים טלפון: 03-5722273

gy@givatayim.muni.il

קבלת קהל בכפוף להנחיות משרד הבריאות:
בימים א', ד', ה' - בין השעות: 13:00-08:30

ביום ב' - בין השעות 17:30-15:00

מענה טלפוני:
בימים א', ד', ה' - בין השעות: 15:30-13:30

ביום ב' - בין השעות: 13:30-08:30

* לא יינתן מענה טלפוני בזמן קבלת קהל

gy@givatayim.muni.il
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