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דבר ראש העיר

הורים יקרים,
בימים אלה נפתח הרישום למוסדות החינוך העירוניים ואני 

מתכבד להציג בפניכם את חוברת הרישום לגני הילדים.
של  לקיומו  לכם  הנצרך  המידע  כלל  את  תמצאו  בחוברת 

תהליך רישום מקצועי ונוח עבורכם.
מערכת החינוך העירונית היא אבן יסוד בהתפתחות

הרך,  מהגיל  החל  איכותי,  בחינוך  רואה  ואני  העירונית 
חשיבות גבוהה.

צוותי החינוך העירוניים מלאי מחוייבות להשקיע בילדנו החל ממסגרות החינוך בגיל הצעיר ועד 
גיוסם לצה“ל ולשירות לאומי, תוך מיצוי היכולות האישיות והאיכויות של כל תלמיד ותלמידה.

הלימודים  יום  של  הרחבה  שהוא  אופק',  עד  'מבוקר  פרויקט  את  מהגנים  בחלק  הפעלנו  השנה 
מהשעה שבע בבוקר ועד חמש בערב, במטרה לתת מענה חינוכי להורים עובדים. כך יזכו

הילדים לפעילות חווייתית ואתם, ההורים, לזמן נוסף, ללא לחץ, בדרככם למקום העבודה שלכם 
ובחזרה ממנו.

אני מאחל לכם הצלחה, וקורא לכם להיות שותפים שלנו לדרך הארוכה  והמאתגרת במערכת 
החינוך העירונית.

לתלמידינו הנוכחיים ולאלה החדשים איחולי שנת לימודים פורייה ומוצלחת הנכנסים השנה 
לראשונה למערכת החינוך העירונית.

שלכם,
איציק דנינו,
ראש העיר

דבר מנהל אגף החינוך

הורים יקרים!
גני הילדים מהווים התנסות הראשונה של הפעוטות עם מערכת החי־

הילדים  גן  המערכת.  להם  שמזמנת  האתגרים  ועם  הפורמלית  נוך 
מתייחס אל הילד כמכלול ומציב כיעד את קידום התפתחותו בתחו־

הגיל  צוות  והאינטלקטואלי.  החברתי  הרגשי,  המוטורי,  הפיסי,  מים: 
הרך שוקד כל העת על פיתוח וליווי יוזמות חינוכיות שבמרכזן פיתוח 

ומימוש הפוטנציאל האישי במסגרת חינוכית רכה ותומכת,
המאפשרת למידה בטווח ההתפתחות המשוערת של כל ילד וילדה.

מינהל החינוך שם דגש מיוחד על פיתוח אורייני כולל בתחומי השפה, המדעים האומניות
והתקשוב זאת לצד שלוב המשחק לסוגיו בסדר היום החינוכי. מדיניות זו בה נוקט מינהל החינוך 
בשנים האחרונות, הובילה להיפוך הפירמידה בכל הקשור בגיוס משאבים ובהשקעה בגיל הרך.

פתיחתו של המרכז לגיל הרך - היחידה ההתפתחותית בעלות של מיליוני שקלים, לצד יוזמות 
המתמקדים  ירוקים  גנים  בריאות,  מקדמי  גנים  תיאטרון,  שוחרי  גנים  כגון:  ייחודיות  חינוכיות 

בקיימות ואיכות הסביבה, גנים מקדמי מוסיקה, תנועה ועוד, הינם עדות חיה למדיניות זו.

העשרה  תכניות  המשלב  ייחודי  בהיותו  הכותרת  גולת  את  מהווה  הרך  לגיל  שהמרכז  ספק  אין 
בן/בת  לכל  יינתן  זה  שרות  ההורים.  לציבור  מגוונות  סדנאות  וכן  רפואיים  פרא  טיפוליים  לצד 
אופקים מגילאי לידה עד 6. בגנים תפגשו צוות גננות מיומן, מקצועי, חדור שליחות המביא לידי 

ביטוי את העשייה החינוכית מידי יום במגוון פעילויות בתחומים נרחבים המדגישים את
הייחודיות לכל גן ובה בשעה את המשותף לכלל הגנים. השנה הפעלנו בחלק מהגנים את פרויקט 
'מבוקר עד אופק', מהשעה שבע בבוקר, במטרה לתת מענה להורים עובדים. שאיפתנו להרחיב 

את הניסוי בשנת הלימודים תשפ"א ע"פ הצרכים ובהתאם לביקוש.

בן  בשכונת  כיתות  ו-4  שקד  רמת  בשכונת  חדשות  גן  כיתות   4 יפתחו  תשפ”א  שנה”ל  לקראת 
גוריון למגזר החרדי. לתשומת לבכם ביצוע הרישום על פי הנהלים המתפרסמים באמצעי 

התקשרות ובאמצעות הדיוור הישיר המגיע לכל בית אב, יסייעו בידנו לשרת אתכם במקצועיות 
וביעילות ויבטיחו כניסה חלקה של ילדכם למערכת החינוך העירונית. נא מלאו אחר ההוראות 

וההנחיות של המינהל.
אנו מאמינים כי ההשקעה בגיל הרך מניבה פירות טובים בעתיד. 

אנו רואים בכם ההורים שותפים מרכזיים לתהליכים החינוכיים.
בברכה,

 אבי ביתן
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דבר יו"ר גנים עירוני

הורים יקרים,
"כל ילד צריך מבוגר שמאמין בו"

(הרב שלמה קרליבך)

היו אתם המבוגר הזה בעבור הילדים שלכם!

מאחלת לכולנו שנת לימודים מוצלחת ושהילדים שלנו ישמחו ויפרחו עם בואם אל לגן.

בברכת שנה מוצלחת,
שונית גץ

יו"ר ועד גנים עירוני

חינוך חובה - המפגש הראשוני עם מערכת החינוך
חינוך בגיל הרך:

החינוך בגיל הרך הינו חשוב להתפתחות הילדים ובעל השפעה על עתיד הילדים והחברה.
חינוך איכותי במסגרות החינוכיות מהווה בסיס לגיבוש אישיותו של כל ילד.

בעשייה החינוכית בגן הילדים יש חשיבות מרכזית להתפתחות הרגשית והחברתית של כל אחד 
חיוביות  אינטראקציות  מתקיימות  שבו  מיטבי  חינוכי  אקלים  פיתוח  על  דגש  מושם  הגן.  מילדי 
ואיכותיות בין הצוות החינוכי, הילדים והוריהם ובין הילדים לבין עצמם. אקלים חינוכי מיטבי 
תורם להסתגלות הילדים הצעירים למסגרת החינוכית, ומהווה עבורם בסיס לביטחון, ללמידה 

ולרכישת ידע חיוני.

ילדי הגן מפתחים בהדרגה את יכולתם לווסת את רגשותיהם, להביע רגשות ולבחור בדרכי
התנהגות המותאמים למצבי חיים שונים, ביניהם גם מצבי כעס ותסכול. בעזרת תמיכה מצוות 
הילדים  בו.  לזכות  העז  הרצון  אף  על  מידי  גמול  על  ולוותר  סיפוקים  לדחות  לומדים  הם  הגן  
מפנימים ערכים חברתיים כמו הוגנות, הדדיות ושיתוף פעולה. הילדים פועלים בהתאם לכללים 

ולנורמות ההתנהגות המקובלות בגן ואף מיישמים את הלמידה לחיים שמחוץ למסגרת
החינוכית.

ברכישת  הילדים  את  מקדם  והוא  זו  בתקופה  מרכזית  חשיבות  בעל  הוא  הגיל  בני  עם  המפגש 
כישורים חברתיים. באמצעות התנסויות מגוונות, משחק וחוויה משמעותית במסגרת הגן, 

הילדים לומדים לפתח תקשורת חברתית, יחסי גומלין עם חברים, ומרחיבים את יכולתם להבין 
את נקודת המבט של האחר ואת היכולת להגיב באמפטיה לזולת.

השתייכות לקבוצת ילדי הגן הינה אחת מאבני הדרך ההתפתחותיות המובילות כל פרט.
התנסות ראשונית זו של כל ילד מילדי הגן מלווה על ידי הצוות החינוכי המתבונן וצופה

בהתנהלות החברתית ומעמיק את היכרותו עם כל אחד מהילדים  במטרה לתת מענה לצרכיו.
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תכניות העשרה בגני הילדים בשנה"ל תשפ"א

תכנית 'ניצנים'
תכנית להארכת יום הלימודים בגני הטרום חובה, 5 ימים בשבוע עד השעה 16:00. 

במסגרת התכנית התלמידים יהנו מתכניות העשרה, מופעי תרבות וארוחת צהריים חמה.
מינהל החינוך מאפשר להאריך את יום הלימודים בגני הילדים עד השעה 17:00 עפ"י דרישה 

ובהתאם לכמות הנרשמים (מינימום 15 נרשמים).

תכנית מחשוב
גני החובה יוצאים אחת לשבועיים למרכז דיגיטל 

במרכז ילמדו הילדים מיומנויות מחשב באמצעות תוכנות עדכניות המותאמות לגיל הרך. 

תכנית אורח חיים בריא
מטרת התכנית היא להטמיע בקרב הילדים וההורים מודעות לתזונה בריאה, חינוך גופני 

והגיינית הפה. אנו מאמינים כי חינוך לאורח חיים בריא בגיל הרך ייתן את אותותיו בגילאים 
הבוגרים. במסגרת התכנית ייהנו הילדים משיעורים תנועה, מפגשים עם דיאטנית, שיננית, 

פעילות מעשית במטבח הקהילתי, לצד המחזה בנושא אורח חיים בריא.
השתתפותם של ההורים בסדנאות הינה חיונית ומשמעותית, שיש בה כדי לשנות את תרבות 

התזונה של הילדים.

גנים ייחודיים
במערכת הגיל הרך פועלים מספר גנים ייחודיים בתחומי המדעים, תיאטרון, גן שוחר בריאות, 
גן ירוק. בגנים אלה מושם דגש מיוחד על תחום הייחודיות בכל תכנית הלימודים של הגן והן 

בעיצוב הסביבה הלימודית. צוות ההוראה בגן מודרך בתחום הייחודיות הרלוונטית ומחדש מדי 
שנה את התכנים הנוגעים לתחום הייחודיות אותן בחר. 

תכנית מדעים לגיל הרך
החל מגיל טרום חובה יחשפו הילדים לתכנית במדעים, התכנית מאפשרת לילד למידה משמ־
עותית דרך התנסות אישית (מגע עם החומרים וביצוע הניסויים עצמם) בדגש על חיבור לחיי 

היום-יום של הילד. 
הילד לומד לשאול שאלות ואף לענות לעצמו תוך כדי "ניסוי וטעייה" בהכוונה של המדריך 

וצוות הגן. 
ניתן דגש רב על עבודת צוות, "שיתוף עמיתים" ועל העובדה שכל ניסיון הוא הצלחה אם 

נעשתה למידה מהטעויות.

מרכזי שירות לגיל הרך
מתי"א – מרכז תמיכה יישובי לילדים בעלי צרכים מיוחדים:

גוף מקצועי בפיקוח משרד החינוך הנותן מענה חינוכי טיפולי לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים.
גוף זה מוביל ומפעיל את תכניות השילוב של טיפולים פרא - רפואיים לגננות משלבות אשר 

חלקן מתקיימות בגני הילדים באמצעות גננות שילוב.
מנהלת מתי"א – הגב' מוריה אלעזרי 

.08 08 , פקס - -9921598 מרכז חלום, מרחבים טלפון: -9962438

ועדת שילוב לגיל הרך:
ועדת השילוב קובעת מדיניות יישובית לטיפול בתלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים 

במסגרת הגן, וקובעת זכאותו של התלמיד לקבלת שירותים חינוכיים טיפוליים בגן חובה ובגן 
טרום חובה. 

שפ"ח – שירות פסיכולוגי חינוכי:
השפ"ח שותף פעיל בהפעלת תכניות לטיפוח אקלים רגשי וחברתי בגן.

לרשות הגננת בגן חובה וטרום חובה וההורים פסיכולוג/ית להדרכה, ייעוץ, הערכה, התער־
בויות טיפוליות מתן מענה, תמיכה וסיוע במצבי חירום.

מנהל שפ"ח – קלאודיו גלזר 08-9928555
פסיכולוגית אחראית על הגיל הרך – גבריאלה קושניר

רחוב גולומב 50, טלפון: 08-9928555

היחידה ההתפתחותית:
המרכז הקהילתי לגיל הרך ולמשפחה מאגד בתוכו שירותים הוליסטיים לילד ולמשפחתו. 

קהל היעד - משפחות וילדים – מגיל לידה ועד גיל תשע. 
המטרה היא לתת לתינוקות, לילדים ולהוריהם כלים למיצוי הפוטנציאל האישי, ובכך לשפר 

את איכות חייהם. 

מנהלת: לאה קבסה טלפון : 08-9923725
כתובת היחידה: אליהו גולומב 11, אופקים
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איזורי רישום
איזור 5 איזור 3 איזור 2 איזור 1

כלל השכונות רמת שקד שפירא מישור הגפן

תורני ט"ח ממ"ד צבר ט"ח ממ"ד אדיר ט"ח ממ"ד גפן ט"ח מ"מ

תפארת ט"ח ממ"ד האורן ט"ח ממ"ד כלנית ט"ח ממ"ד דליה ט"ח ממ"ד

שילה ט"ח ממ"ד מרגלית ט"ח מ"מ כפיר ט"ח ממ"ד תאנה ט"ח ממ"ד

ירושלים ט"ח ממ"ד אקליפטוס ט"ח מ"מ סביון ט"ח ממ"ד הזית חובה ממ"ד

חבצלת ט"ח מ"מ לילך חובה מ"מ רותם ט"ח ממ"ד רימון חובה ממ"ד

סחלב ט"ח מ"מ ערבה חובה ממ"ד שקד ט"ח מ"מ שקמים חובה ממ"ד

אקליפטוס ט"ח מ"מ סיתוונית ט"ח מ"מ

השלום חובה ממ"ד אגוז חובה מ"מ

היובל חובה ממ"ד

חיטה חובה ממ"ד

להלן שעות הפעילות בגנים :
בימים הראשונים, לילדי גילאי 3-4 שזו שנתם הראשונה במערכת החינוך:

שעות הפעילות בגני הילדים:

חובה טרום חובה
07:30-14:00 07:30-10:00 יום ראשון ללימודים
07:30-14:00 07:30-11:00 יום שני
07:30-16:00 07:30-14:00 יום שלישי
07:30-16:00 07:30-14:00 יום רביעי
07:30-16:00 07:30-14:00 יום חמישי
07:30-12:00 07:30-12:45 יום שישי

*  עם התחלת תכנית ניצנים, גני הטרום חובה יפעלו עד השעה 16:00
*  תכנית ההזנה תחל במקביל לתכנית ניצנים

הנחיות רישום לגני הילדים

הורים יקרים!
בהתאם לחוק לימוד חובה, תיקון מס' 32 תשע"ג 2013  שהתקבל בכנסת ביום א'  באב תשע"ג, 

הריני  להודיע על פתיחת הרישום לגני הילדים תשפ"א.  מנהל החינוך מקדם בברכה את 
בנכם/בתכם לרגל הצטרפותם הצפויה לגני הילדים ומאחל הצלחה בצעדיהם הראשונים במע־

רך הגיל הרך של מינהל החינוך.

מועד הרישום יתבצע ביום א' בשבט  תש"פ 27.1.2020 עד כ"ה בשבט תש"פ 20.2.2020, החל 
מהשעה 8:30 עד 12:00.

בין התאריכים 2/2-6/2/2020 לא יתקיים רישום במינהל החינוך האתר יפתח לרישום: 
www.ofaqim.muni.il הרישום לגני הילדים ייעשה באמצעות האינטרנט – בכתובת:

האתר ייפתח החל מיום ב' - א' שבט, תש"פ ה- 27/1/2020 החל מהשעה 07:00 בבוקר וייסגר 
ביום ה' - כ"ה שבט תש"פ 20/2/2020

הרישום במינהל החינוך בשעות קבלת קהל שייפתחו לצורך רישום בלבד כמופיע להלן:
16:00-18:00 בימים א' עד ה' בין השעות : 8:30 ועד 12:00 ובימי א' אחה"צ  בין 
 (להבה לשעבר) לטובת הורים המעוניינים ניתן יהיה לבצע רישום מקוון במרכז דיגיטל

בכתובת אליהו גולומב  48 בימי א-ה  בין השעות 8:00-22:00

מי זכאי להירשם? 
תאריכי הלידה של חייבי הרישום, עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים תשפ"א, הם:

בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), התשע"ג - 2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב 
תשע"ג  8.7.2013.

כיתה א':
כ"ט בטבת התשע"ד 1 בינואר 2014 עד ט' בטבת התשע"ה  31 בדצמבר 2014

גילאי 5: 
י' בטבת התשע"ה 1 בינואר 2015 עד י"ט בטבת התשע"ו 31 בדצמבר 2015

גילאי 4: 
כ' בטבת התשע"ו 1 בינואר 2016 עד ב' בטבת התשע"ז 31 בדצמבר 2016

גילאי 3: 
ג' בטבת התשע"ז 1 בינואר 2017 עד י"ג בטבת התשע"ח 31 בדצמבר 2017
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חריגי גיל
על פי החלטת משרד החינוך החל משנת תשפ"א תלמידים שאינם זכאי רישום על פי חוק,

לא יתבצע עבורם רישום חריג או כל רישום כלל.

השארות שנה שניה בגן חובה:
הורים לילדים הזכאים לכתה א', המעוניינים להשאיר את בנם/בתם בגן חובה שנה נוספת, 

יעשו זאת בתנאים הבאים:
.הגננת ממליצה על הישארות התלמיד
 המלצת הגננת חוזקה ע"י השרות הפסיכולוגי, או רופא, כמשמעותו לתקנה 7 לתקנת

החינוך הממלכתי 1959.

מועדי העברה לגנים:
יתאפשרו רק בתקופת העברות, שנקבעו על ידי מנהל החינוך שבתוך תקופת הרישום.

פרטים נדרשים:
.נא להצטייד בשתי תעודות זהות
.נוכחות אחד ההורים חובה - לא ניתן לרשום ילד בליווי כל בן משפחה אחר

תשלום אגרת חינוך לשנה"ל תשפ"א תעשה בזמן הרישום באמצעים הבאים: כרטיס אשראי, 
צ'קים ומזומן.

האגרה כוללת: ביטוח תאונות אישיות, גביית הורים, סל תרבות, קרן קרב, יום חינוך ארוך.

גני טרום
חובה מ"מ +

ממ"ד
גני חובה

מ"מ + ממ"ד
מוכר שאינו

גני חב"דרשמי

49.5 49.5₪ 49₪ 49₪ ₪ ביטוח

500 500₪ ₪תכנית ניצנים

550 ₪ (הזנה)יוח"א

324 181₪ 181₪ ₪קרן קרב

50 50₪ ₪סל תרבות

203 203₪ ₪גביית הורים

873.5 49.5₪ 1033₪ 983₪ ₪ סה"כ

להלן אמות המידה לרישום גני הילדים במועד תשפ"א : 
לילדים האמורים להמשיך את שנתם השנייה בגני הילדים:

  יבוצע רישום לילדי שנה שנייה באותו הגן במועדים  ח' בטבת תש"פ 5/1/20  ועד י"ב
טבת תש"פ 9/1/20

.18:00 – 16:00 :בין השעות: 8:30 עד 12:00  ובימי א' אחה"צ בין השעות
 אלא אם כן, ויתרו ההורים על זכאותם להמשיך את השנה השנייה באותו גן, או לחלופין

בוצע רישום כמתבקש על פי נהלי הרישום.
:להלן אמות המידה לרישום בגני הילדים בהם הביקוש עולה על 35 ילדים לכיתת גן אחת
.ילדים שנה שנייה יובטח מקומם באופן אוטומטי וללא דרישה לאמות מידה נוספות
.מרחק בין בית ההורים לגן הילדים  אינו עולה 500 מטרים יזכה ב-30 נקודות זכות
.מרחק בין בית ההורים לגן הילדים  אינו עולה 800 מטרים יזכה ב-20 נקודות זכות
.משפחה חד הורית תזכה ל-30 נקודות זכות
.היעדר של אמצעי תחבורה יזוכה ב-10 נקודות זכות
.רישום של אח או אחות נוספים בגן סמוך יזכה ב- 20 נקודות זכות
 במקרה של אמות מידה זהות ושוות, תערך הגרלה לזכאי רישום בין המועמדים לגן

המיועד, שתכריע מי ישובץ בגן.
 למינהל החינוך ישמר 10% מכלל מקומות הרישום לגנים לטובת מקרים חריגים (בעיה

רפואית/נפשית/אחר). 

קדימות ברישום:
 אמות המידה הנ"ל מהוות את הבסיס המרכזי  והקובע לפיו ישובצו התלמידים בגני

הילדים.  
 קדימות רישום (זמן הרישום) של הורה על פני הורה אחר, לא יזכה את המקדים

בעדיפות או קדימות כלשהי ברישום לגני הילדים.

תוקף ההנחיות הנ"ל: 
אמות המידה המצוינות לעיל, תקפות החל משנת הלימודים הקרבה תשפ"א  ובתקופת הרישום 

בלבד.
הורים שלא רשמו את ילדיהם במועדי הרישום הקבועים שצוינו לעיל, לא ייהנו מאמות מידה 
אלו וישובצו על פי שיקולי מערכת החינוך ועל בסיס מקום פנוי בגני הילדים בכלל השכונות 

בעיר.
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לתשומת לבכם מספר דגשים חשובים לקראת הרישום:
הרישום יתבצע אך ורק ע"י הורי התלמיד במוקדי הרישום: רישום מקוון באינטרנט
.במינהל החינוך
 הורים שלא ירשמו את ילדיהם בתקופת הרישום יאבדו את הזכות לשיבוץ בקרבת מקום

מגוריהם.
.הורים רשאים לבחור בזרם הרצוי להם:  ממלכתי, ממלכתי דתי, מוכר שאינו רשמי
.הרישום יעשה לפי מגמה ולא לפי גן – השיבוץ יתבצע עפ"י שיקולי המערכת
.(למעט מקרים חריגים) מתן תשובות על שיבוץ ישלחו להורים לא יאוחר מחודש מאי
.מכסת התלמידים בגן לא תעלה על 35 תלמידים
.בגן בו אנשי הצוות הינם קרובי משפחה לנרשמים – לא יתבצע רישום
 רישום יבצעו  שלא  הורים   - במועד  רישום  לבצע  מחויבים  בגן  שנייה  שנה  של  ילדים  גם 

במועד לא יובטח מקומם בגן.
 הורים גרושים / פרודים יתבקשו למלא טופס פרטי בן / בת הזוג על מנת שאפשר יהיה

לעדכן אותו/ה בכל הקשור לרישום.
 .הרישום הנו בגדר בקשה בלבד ואינו מהווה רישום סופי לגן

הודעה בדבר רישום סופי תתקבל לא יאוחר מחודש מאי (למעט מקרים חריגים).

בברכה,
אבי ביתן,

מנהל מינהל החינוך

טופס הצהרה והתחייבות בני זוג החיים בנפרד

כתב הצהרה והתחייבות:

1. אני הח"מ  מספר זהות  עורך
כתב הצהרה

והתחייבות זו בתמיכה לבקשתי לרישום /לביטול רישום /להעברת
הקטין  מספר זהות 

[להלן – הקטין]
ללימודים בגן ילדים/בית ספר בעיר אופקים.

2. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת כי:
הנני אפוטרופסו החוקי של הקטין ואחראי בלעדי על חינוכו (חובה לצרף

פסק- דין).
3. הנני אפוטרופסו/ה החוקי/ת של הקטין ואחראי לחינוכו במשותף עם

 מספר זהות 
כתובת 

טלפון  [להלן - האחראי הנוסף].
הנני מצהיר, כי הרישום/ביטול הרישום/ההעברה נעשה/ית בהסכמת

האחראי הנוסף ועל דעתו..
4. הנני מצהיר/ה, כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זו נכון. ידוע לי, כי אם יימצא 

שהמידע שנמסר איננו אמת, רשאית העירייה לבטל/ לשנות את הרישום/ביטול הרישום/
ההעברה.

5. הנני מתחייב להודיע למחלקה לרישום גני ילדים על כל שינוי במידע
המפורט בכתב הצהרה זה לאלתר. אם יימצא שהמידע לא עודכן תוך 14 ימים מיום השינוי,

6. רשאית העירייה לבטל/ לשנות את הרישום/ ביטול הרישום/ ההעברה.

תאריך  שם מלא  חתימה 

תאריך  שם מלא  חתימה 

לטופס זה יש לצרף צילום ת.ז של שני ההורים כולל הספח

*ללא חתימת שני ההורים, מסמך זה אינו קביל.
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רשימת גני ילדים ממלכתי וממלכתי דתי - תשפ"א 
זרםכתובתשכונהמגמהשם גןסמל מוסדמס'

מ"מיונתן 5-7שפיראטרום חובהשקד1356766
מ"משמואל הרואה 13שפיראטרום חובהכלנית2571331
מ"מהתירוש 1מישור הגפןטרום חובהגפן3193490
מ"מצאלון 1קריית חינוךטרום חובהמרגלית4607903
מ"מפרי מגדים 2מישור הגפןטרום חובהחבצלת5608058
ממ"דצאלון 1קריית חינוךטרום חובהצבר6607978
ממ"דשוהם 11שפיראטרום חובהסביון7571349
ממ"דיגאל אלון 1הריףטרום חובהירושלים8607911
ממ"דאבוחצירא 7כלל העירטרום חובהתפארת9607945

ממ"דיגאל אלון 1הריףטרום חובהשילה10706648
ממ"דהגורן 4מישור הגפןטרום חובהדליה11607853
ממ"דהרימון 1מישור הגפןטרום חובהתאנה12607861
ממ"דצדקיהו 24שפיראטרום חובהרותם13809749
ממ"דשרת 7בית וגןטרום חובהתורני14136861
ממ"דיונה 10שפיראטרום חובהאדיר15574780
ממ"דיונה 10שפיראטרום חובהכפיר16574772
מ"מהדקל 21רמת שקדטרום חובהאקליפטוס17624783
מ"מירושלים 41שפיראטרום חובהסיתוונית18574772
ממ"דהדקל 21רמת שקדטרום חובההאורן19574772
ממ"דיונתן 5-7בי"ס אשליםחובהאגוז (שעורה)20188573
מ"מהנשיא 360בי"ס אשליםחובהאשל21617621
מ"מפרי מגדים 2מישור הגפןחובהסחלב22621268
מ"מהתירוש 1מישור הגפןחובהשקמים23193482
מ"מצאלון 1קריית חינוךחובהלילך24608083
מ"מצדקיהו 24שפיראחובהחיטה25188581
ממ"דהגורן 4מישור הגפןחובההזית26607879
ממ"דהרימון 1מישור הגפןחובהרימון27608166
ממ"דצאלון 1קריית חינוךחובהערבה28607838
ממ"דשרת 7בית וגןחובההשלום29607929
ממ"דירושלים 41שפיראחובההיובל30617639
חנ"מצה"ל 6צה"לחנ"מאתרוג31421271
חנ"מצה"ל 6צה"לחנ"מהדס32576796
חנ"מפרי מגדים 2שפיראחנ"מדובדבן33575514
חנ"ממשעול הנרקיס 1משעול הנרקיסחנ"משושן34608216
חנ"מפרי מגדים 2שפיראחנ"מרקפת35571356

רשימת גני ילדים - תשפ"א - מוכש"ר 

סמל שם הגןמס'
תחום שכונהכתובתהגן

גיל
מס' 

בעלותתלמידים

אבוחצירא16089מרים ביטון1

כלל העיר

32

רשת הגנים

32עוזיאל544775גולדברג רחל2
27עוזיאל544783אהרוני אורלי3
28ק. גלויות734327דרכי נועם4
29הרצוג 562603111זגורי נורית5

יוליס יפה6
562611

34הרצוג 111

32ברקת 4502966רובינשטיין לאה7
21ק. גלויות474023לנפסקי טובה8
7חנ"מהרמב"ם225615ורד שיקומי9

13חנ"מהרמב"ם742619ורד 102
9חנ"משרת731984לידיה אדרי11
13חנ"משרת734343קוגל חווה12
9חנ"מהרצוג 41992932גפני רינת13
10חנ"מהרצוג 16538132שרה בן דוד14
11חנ"מהרצוג 45007232סיוון חדד15
17חנ"מהרצוג 42308732ניבן מירי16
קהילות יעקבלרר נחמה17

בן גוריון

30
27חפץ חיים 71695128בכר אורית18
35אל נקוה 1892584שבתאי שולה19
33אל נקוה 1892664מיינץ מטי20
30רחבת האר"י28357שפירא יהודית21

375055אמרוסי אסנת22
אלנקוה
146/2

32

24שבזי 3754446פרידמן רותי23
25שבזי 3754366קוצר מרים24
35תרשיש 472668בן יעקב עדנה25
השעורה 71961714שטיגל רבקה26

רמת שקד

31
34הנביאים 71965836שוורץ אסתר27
32השעורה748772חנה פארן28
28השעורה748798ברוק צביה29
29השעורה748806טשינגל שרה30
34השעורה748814חזן פנינה31
8חנ"מבית וגןשרת744649סיבוני הודיה32
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סמל שם הגןמס'
תחום שכונהכתובתהגן

גיל
מס' 

בעלותתלמידים

אסתר(תפארת33
(חב"ד

עריית33כלל העיראבוחצירא 374167
אופקים
בהפעלת

חב"ד

23כלל העירהרב קוק 408166יאיר1
31כלל העיראלי כהן 7 46763מנחם2
34כלל העיראלי כהן 7280897חיה מושקא3

13כלל העירשבז"י 72503610אוהל יעקב4
משגב

האמהות
שערי ציון24שפיראישעיהו 23799017הרבצת תורה5
14בן גוריוןהחיד"א 54616821שושנים 61

שערי תורה
וחסד

24בן גוריוןתרשיש 54617611שושנים 72
20בן גוריוןרש"י 72194410אפיקי נחל8
18בן גוריוןהחיד"א 35176721דרכי חיים9

10
דרכי נראה

אור
משגב36בן גוריוןרש"י 29956010

האמהות
31בן גוריוןשבז"י 35197310אוהל אברהם11

31בן גוריוןקהילות יעקב281642יסדת עוז12
בעלות
פרטית

73156227חפץ חיים13
תורת שמעון 24בן גוריוןחפץ חיים 17855826חפץ חיים14

18בן גוריוןחפץ חיים 74529926קרן התורה 152
חניכי ישיבות 24בן גוריוןחפץ חיים 36197226קרן התורה16

1216סה"כ

19 18



פרטי התקשרות:
טל': 08-9928110, טל': 08-9963416
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