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דבר ראש העיר

הורים יקרים,
ברוכים המצטרפים למערכת החינוך של העיר אופקים! 

הגיל הרך הוא החשוב ביותר בעיצוב אופיו של הילד, ואנו 
בעיריית אופקים מתרגשים ביחד איתכם לקראת השנה 

הקרבה, אשר לקראתה אנו משקיעים משאבים רבים - גם 
מבחינה פדגוגית, וגם בשדרוג פיזי של הגנים הקיימים 

ובבניית מבנים חדשים לילדים.

אני גאה לשתף אתכם כי כבר בגיל הגן אנו מחילים את 
תכנית מיומנויות המאה ה-21 (אקוסיסטם), אשר באה לידי ביטוי בין היתר בתיקשוב הגנים, 
כך שיהיו מותאמים לעולם החדש – אם באמצעות התקנת רשת אינטרנט בכל גן עירייה, אם 

ברכישת ציוד מחשבים מתקדם ועוד – כל זאת על מנת להקנות לתלמידים אמצעי לימוד 
חדשניים לצד חוויה מהנה וכיפית.

אני מתכבד להציג בפניכם את חוברת הרישום שהכנו עבורכם לקראת הרישום לגני הילדים 
ולכיתות א'. בחוברת תוכלו למצוא את כל המידע שנחוץ לרישום מקצועי ונוח עבורכם. אני 
מודע היטב לחששות הטבעיים הכרוכים במעבר, אולם יכול להבטיח לכם שהילדים שלכם 

יהיו בידיים טובות.

אני קורא לכם להיות שותפים שלנו לדרך הארוכה שצפויה לנו יחד במערכת החינוך, וכמובן – 

מאחל לכל הילדים מעבר קל ונעים אל גני הילדים של אופקים.

שלכם,

איציק דנינו, ראש העיר.

דבר מנהל אגף החינוך

הורים יקרים!
ברכות על הצטרפותכם למשפחת תלמידי מערכת החינוך באופקים.

את  הרואה  מיטבית  איכותית  מערכת  היא  באופקים  החינוך  מערכת 
הילד במרכז .

באופקים פועלים צוותי הוראה קשובים ומקצועיים הפועלים לקידום 
יכולות ופיתוח כישורים ומיומנויות

למידה של כל ילד וילדה.
השנה, הצטרפו למערכת החינוך גנים חדשים ובית ספר חדש הנותן מענה לשכונות החדשות .

לצד הגנים החדשים אנו מובילים את תוכנית ההתחדשות לגנים הוותיקים
מיזם ייחודי שמטרתו לצמצם את הפערים בין הגנים החדשים לגנים הוותיקים .

לנפץ את תקרת הזכוכית בחשיבה , בחדשנות והתאמת הגן למיומנות המאה 21 .
נגיש  הידע  בו  עולם  ודינמי,  מורכב  עולם  לתוך  נולדו  הנוכחי,  בעידן  בגנים  הנמצאים  הילדים 

לכולם בכל
מקום ובכל זמן. זהו דור טכנולוגי שאינו מכיר עולם ללא מסכים ורשתות חברתיות.

הילדים בדור זה יותר עצמאיים, משכילים ויזמים כתוצאה מגישתם לידע ומידע, לפיכך, נדרשת
התאמה חינוכית ופדגוגית שתתייחס למקומו של הידע, למיומנויות הנדרשות בעידן זה ולערכים

לאורם יתחנכו הילדים.
בימים אלה, החלה ההרשמה לגני הילדים וכיתות א', שלב משמעותי בתהליך ההתפתחות של

ילדיכם ואנו מתרגשים יחד אתכם.
תהליך הרישום מתבצע באופן מקוון , מצורפת חוברת רישום המפרטת את כל שלבי הרישום .

נשמח לראותכם שותפים פעילים במערכת החינוך העירונית.

אנו מאמינים כי ההשקעה בגיל הרך מניבה פירות טובים בעתיד. 
אנו רואים בכם ההורים שותפים מרכזיים לתהליכים החינוכיים.

בברכת הצלחה רבה,
 רחל אוחנה

מנהל מינהל החינוך
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דבר מנהלת הגיל הרך

הורים יקרים,
חינוך בגיל הרך הוא השקעה לעולם טוב יותר. 

הגיל  הרך הוא הבסיס להתפתחות, בשלב זה מתעצבים 
ונבנים יכולותיו, ערכיו ויכולות התקשורת של הילד עם 

הסביבה. אנו מאמינים כי כבר בגיל הרך אנחנו מחוייבים 
לעודד חשיבה עצמאית ויצירתיות וכי כבר בשלבים 

אלה עלינו לפתח עבור הילדים כלים שיקנו להם יכולת 
להתמודד עם אתגרי המחר, ויפתחו בקרבם מיומנויות 

חברתיות ומודעות לסביבה.

על מנת להנחיל הכל ולהטמיע באופן מיטבי, אנו רואים בשמירה על האוטונומיה והיחודיות 
של צוותי החינוך, גננות וסייעות, מפתח להצלחה- באופן שיביא לידי ביטוי את את הערכים 

הללו תוך שימור חוזקתן ותשוקתן לגן וכך לייצר יחודיות המאפיינת כל גן.

אנו מאמינים שלכל ילד יש את הזכות ללמוד מתוך אהבה ואכפתיות של הצוות החינוכי
ולהגיע מוכן לקראת בית הספר הן בצד החברתי והן בזה הפדגוגי.

בברכה ובאיחולי בריאות והצלחה,
יונית חורב,

מנהלת הגיל הרך / קדם יסודי

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
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חינוך חובה - המפגש הראשוני עם מערכת החינוך
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 
מילדי הגן. ישנה התייחסות לפיתוח אקלים חינוכי מיטבי שבו מתקיימות אינטראקציות חיוביות 
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.

אורחות חיים בצל הקורונה

על כולנו לזכור שהקורונה עדיין כאן ולכן על כולנו להקפיד על כל הנהלים.

לא תותר כניסת זרים
יוכל  לא  חיצוני  גורם  ושום  חיצוני  מפעיל  ירוק,  תו  בהצגת  לגן  ילדיהם  את  ילוו  הורים 

להיכנס לתוך הגנים ללא הצגת תו ירוק.

ציוד אישי ומזון
על כל ילד להביא חפצים אישיים לכל היום, בקבוק מים, כריך לארוחת הבוקר וכל ציוד 

נוסף שהילד זקוק לו (רצוי לצייד את הילדים במיכל קטן של אלכוג'ל אישי).

הנחיות לגבי ילד חולה/ נדרש לבידוד
הכלל החשוב הוא אם יש ספק - אין ספק!

חל איסור מוחלט להביא ילד שמרגיש לא טוב או ילד שנדרש להיכנס לבידוד.
אותו  לאסוף  יוזמנו  והוריו  הקבוצה  משאר  יבודד  היום,  במהלך  תסמינים  שיפתח  ילד 

מיידית ככל האפשר.
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תכניות העשרה בגני הילדים בשנה"ל תשפ"ג
תכנית 'ניצנים'

תכנית להארכת יום הלימודים בגני הטרום חובה, 5 ימים בשבוע עד השעה 16:00. 
במסגרת התכנית התלמידים יהנו מתכניות העשרה, מופעי תרבות (על פי מתווה משרד החינוך 

/ קורונה) 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 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, שיננית והמחזה 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.

גן רימון - תיאטרון, גן חבצלת - גן מבשל ערכים, גן סחלב - גן אקולוגי, גן שקמים - גן מדעי, 
גן הגפן - גן מוסיקלי, גן היובל - גן מתוקשב.

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

איזורי רישום
איזור 7 איזור 5 איזור 3 איזור 2 איזור 1

ש. הפארק כלל השכונות רמת שקד שפירא מישור הגפן
צאלון ט"ח מ"מ תורני ט"ח ממ"ד צבר ט"ח ממ"ד כפיר חובה ממ"ד גפן ט"ח מ"מ

אסיף חובה מ"מ השלום חובה ממ"ד ערבה חובה ממ"ד אדיר חובה ממ"ד שקמים חובה מ"מ

עירית ט"ח ממ"ד שילה ט"ח ממ"ד מרגלית ט"ח מ"מ כלנית חובה מ"מ תאנה ט"ח ממ"ד

תלתן חובה ממ"ד ירושלים חובה ממ"ד לילך חובה מ"מ סיתוונית ט"ח מ"מ רימון חובה ממ"ד

תפארת חובה ממ"ד ברוש טרום ממ"ד סביון ט"ח ממ"ד דליה ט"ח ממ"ד

אשל חובה מ"מ האורן חובה ממ"ד היובל חובה ממ"ד הזית חובה ממ"ד

חרצית טרום ממ"ד שקד ט"ח מ"מ סחלב ט"ח מ"מ

אלון חובה ממ"ד אגוז חובה מ"מ חבצלת חובה מ"מ

דולב חובה מ"מ רותם חובה ממ"ד

אקליפטוס חובה מ"מ חיטה ט"ח ממ"ד

הארז - ט"ח ממ"ד

האלה חובה - מ"מ

ורד חובה - ממ"ד
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להלן שעות הפעילות בגנים :
בימים הראשונים, לילדי גילאי 3 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 (ייתכנו שינויים בעקבות הקורונה)

*  האיזורים שבהם עתידים הגנים להיפתח עד השעה 17:00 ובתנאי שיש מינימום של 15
נרשמים הם: אשכול הגנים ברמת שקד: ערבה, צבר, מרגלית ולילך. אשכול גנים בשפירא: 

סיתוונית, כלנית, היובל וסביון.

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"ג.  מנהל החינוך מקדם בברכה את 
בנכם/בתכם לרגל הצטרפותם הצפויה לגני הילדים ומאחל הצלחה בצעדיהם הראשונים

במערך הגיל הרך של מינהל החינוך.
מועד הרישום יתבצע ביום שני א' בשבט תשפ"ב, 3.1.2022, עד יום ראשון כ"א בשבט תשפ"ב, 

.23.1.2022
הרישום לגני הילדים יתבצע בשני אופנים:

באופן מכוון דרך אתר האינטרנט
למינהל החינוך - קבלת קהל תתבצע בהתאם לתו הירוק,

www.ofaqim.muni.il יש לזמן תור באמצעות האינטרנט בכתובת:
או במספר טלפון 08-9928110/551

לטובת ההורים המעוניינים בסיוע ברישום ניתן לפנות למוקד טלפוני שמספרו: 072-2705228

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

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

כיתה א':
כ' בטבת התשע"ו 1 בינואר 2016 עד ב' בטבת התשע"ז  31 בדצמבר 2016

גילאי 5: 
ג' בטבת התשע"ז 1 בינואר 2017 עד י"ג בטבת התשע"ח 31 בדצמבר 2017

גילאי 4: 
י"ד בטבת התשע"ח 1 בינואר 2018 עד כ"ג בטבת התשע"ט 31 בדצמבר 2018

גילאי 3: 
כ"ד בטבת התשע"ט 1 בינואר 2019 עד ג' בטבת התש"פ 31 בדצמבר 2019

חריגי גיל
לתשומת לבכם, החל משנת הלימודים התשפ"א יתאפשר רישום למי שמלאו 3 שנים לפי חוק 
לימוד חובה. יובהר, לא יתאפשר רישום לילדים שנולדו מה - 1/1/20 המוגדרים כחריגי גיל

תהליך הרישום
רישום לגילאי 3 בלבד יתקיים אי"ה ביום שני, א' שבט תשפ"ב 3/1/2022 ועד יום ראשון, ז' 

שבט תשפ"ב 9/1/2022

רישום לגילאי 4 בלבד יתקיים אי"ה ביום שני, ח' שבט תשפ"ב 10/1/2022 ועד יום ראשון, 
י"ד שבט תשפ"ב 16/1/2022

רישום לגילאי 5 בלבד יתקיים אי"ה ביום שני, ט"ו שבט תשפ"ב 17/1/2022 ועד יום ראשון, 
כ"א שבט תשפ"ב 23/1/2022

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

חינוך מיוחד
עפ"י אמות מידה מקצועיות שמרכזן טובת הילד וצורכי המערכת, שיבוצם של ילדי החינוך 

המיוחד יתבצעו לא יאוחר מחודש מאי.

ילדים שעולים מהמעון / משפחתונים ומסגרות מיוחדות אחרות שהחלו תהליך במרכז
להתפתחות הילד נבקש להעביר לנו את המידע (סיכום אבחון וכו'...) עבור המייל

shona@ofaqim.muni.il על מנת שנוכל לשבצו למסגרת המתאימה. 

אגרת חינוך לשנה"ל תשפ"ג 
תשלום אגרת חינוך לשנה"ל תשפ"ג תיעשה בזמן הרישום באמצעים הבאים:

כרטיס אשראי, צ'קים ומזומן.
האגרה כוללת: ביטוח תאונות אישיות, גביית הורים, סל תרבות, קרן קרב, יום חינוך ארוך.

להלן אמות המידה לרישום גני הילדים במועד תשפ"ג : 
לרישום אמות המידה בגני הילדים בהם הביקוש עולה על 35 ילדים לכיתת גן אחת:

ילדים שנה שניה יובטח מקומם באופן אוטומטי וללא דרישה לאמות מידה נוספות
.ילדים מגן מזין יובטח מקומם באופן אוטומטי וללא דרישה לאמות מידה נוספות
.מרחק בין בית ההורים לגן הילדים  אינו עולה 500 מטרים יזכה ב-35 נקודות זכות
.מרחק בין בית ההורים לגן הילדים  אינו עולה 800 מטרים יזכה ב-25 נקודות זכות
.משפחה חד הורית תזכה ל-30 נקודות זכות
.רישום של אח או אחות נוספים בגן סמוך יזכה ב- 30 נקודות זכות
 במקרה של אמות מידה זהות ושוות, תיערך הגרלה לזכאי רישום בין המועמדים לגן

המיועד, שתכריע מי ישובץ בגן.
 למינהל החינוך ישמר 5% 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 לשנת הלימודים הקרבה תשפ"ג  ולתקופת הרישום בלבד.

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

השכונות בעיר.

לתשומת לבכם מספר דגשים חשובים לקראת הרישום:
          באינטרנט מקוון  רישום  הרישום:  במוקדי  התלמיד  הורי  ע"י  ורק  אך  יתבצע  הרישום 

ובמינהל 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
 המערכת שיקולי  פי  על  יתבצע  המיוחד  בחינוך  זכותם  על  המוותרים  שילוב  ילדי  שיבוץ 

בלבד ולא על פי אמות מידה.
www.ofaqim.muni.il בכתובת: מקוון  באופן  ייעשה  שיבוץ  על  תשובות  מתן 

לא יאוחר מחודש יוני (למעט מקרים חריגים).
                מקוון באופן   15/6/2021 ה-  לתאריך  עד  להגיש  יהיה  ניתן  השיבוץ  לגבי  ערעורים 

www.ofaqim.muni.il בכתובת:
.מכסת התלמידים בגן לא תעלה על 35 תלמידים כנדרש מתקנת משרד החינוך
.בגן בו אנשי הצוות הינם קרובי משפחה לנרשמים – לא יתבצע רישום
 גם ילדים של שנה שנייה בגן מחויבים לבצע רישום במועד - הורים שלא יבצעו רישום

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
שיבוץ ילדים אלרגניים יהיו בהלימה לאישור רפואי תקף ולא יעלו על 2 ילדים בגן 

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

בברכה,
רחל אוחנה,

מנהלת מינהל החינוך

15 14



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.

רשימת גני ילדים ממלכתי וממלכתי דתי - תשפ"ג 
סמל שם גןאזורמס'

הערותמגמהטלפון גןכתובת גןגן
גילאי 3טרום חובה תורני ממ"ד9961729הריף יגאל אלון 7066481שילהכלל העיר1
גילאי 4-5חובה תורני ממ"ד9961730הריף יגאל אלון 6079111ירושלים2
גילאי 3טרום חובה תורני ממ"ד9961780בית וגן שרת 1368617אפקי נריה3

גילאי 4-5חובה תורני ממ"ד9960676בית וגן שרת 6079297השלום4
גילאי 4-5חובה מ"מ6112809הנשיא 617621360אשל5

גילאי 4-5חובה ממ"ד9960673אבוחצירא 6079457תפארת6
גילאי 3טרום  חובה ממ"ד8536936הגורן 6078534דליהמ. הגפן7

גילאי 4-5חובה ממ"ד8536936הגורן 6078794הזית8
גילאי 3טרום חובה ממ"ד9960736הרימון 6078611תאנה9

גילאי 4-5חובה ממ"ד9960734הרימון 6081661רימון10
גילאי 3טרום חובה מ"מ9926378התירוש 1934901גפן11

גילאי 4-5חובה מ"מ9925505התירוש 1934821שקמים12
גילאי  3-4טרום חובה מ"מ9960137פרי מגדים 6212682סחלב13

גילאי 5חובה מ"מ9960295פרי מגדים 6080592חבצלת14
גילאי 4טרום חובה מ"מ9963841יונתן 3567665-7שקדשפירא15

גילאי 5חובה מ"מ9963842יונתן 1885735-7אגוז16
גילאי 3טרום חובה ממ"ד9147532ירושלים 57134941סביון17

גילאי 4-5חובה ממ"ד6649786ירושלים 61763941היובל18
גילאי 3טרום חובה מ"מ6169589ירושלים 62476741סתוונית19

גילאי 5חובה מ"מ9260398ירושלים 57133141כלנית20
גילאי 4-5חובה ממ"ד9948893יונה 57477210כפיר21

גילאי 4-5חובה ממ"ד6673839יונה 57478010אדיר22
גילאי 3חובה תורני ממ"ד9985071צדקיהו 80974924רותם23

גילאי 4-5חובה תורני ממ"ד9987594צדקיהו 18858124חיטה24
גילאי 3טרום חובה ממ"דנירית 6367041חרציתר. שקד25

גילאי 4-5חובה ממ"דנירית 6366701אלון26
גילאי 3טרום חובה ממ"ד9755139הדקל 63669621ברוש27

גילאי 5חובה ממ"ד9745688הדקל 62477521האורן28
גילאי 5חובה מ"מ9928109ברוש 6366881דולב29

גילאי 5חובה מ"מ9105209ברוש 6080831לילך30
גילאי 5חובה מ"מ9928115ברוש 6247831אקליפטוס31

גילאי 4-5חובה ממ"דאגוז 6503829הארז32
גילאי 4-5חובה ממ"דאגוז 6504089ורד33

גילאי 4-5חובה מ"מ9960681צאלון 6503901האלה34
גילאי 3טרום חובה מ"מ9985059צאלון 6079031מרגלית35

גילאי 3טרום חובה ממ"ד9987605צאלון 6079781צבר36
גילאי 4-5חובה ממ"ד9960739צאלון 6078381ערבה37

גילאי 3טרום חובה מ"מכפר דרום 6503744צאלוןש.פארק38
גילאי 4-5חובה מ"מכפר דרום 4אסיף39

גילאי 3טרום חובה ממ"דעירית40
גילאי 4-5חובה ממ"דתלתן41

משעול הנרקיס 6082161שושןח. מיוחד42
9960681משעול הנרקיס 5755141דובדבן43

6153845שמואל הרואה 63756113תמר44
8688046שמואל הרואה 57135613רקפת45

9960675צה"ל 5764966הדס46
9923650צה"ל 4212716אתרוג47

הרצוג 6513721111חרוב48
הרצוג 6521561111פקאן49

17כפר דרום 6554314תות50 16



רשימת גני ילדים - תשפ"ג - מוכש"ר 

סמל שם הגןמס'
תחום שכונהכתובתהגן

בעלותגיל

אבוחצירא16089מרים ביטון1

כלל העיר

רשת הגנים

עוזיאל544775גולדברג רחל2
עוזיאל544783אהרוני אורלי3
ק. גלויות734327דרכי נועם4
הרצוג 562603111זגורי נורית5

יוליס יפה6
562611

הרצוג 111

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

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

בן גוריון

חפץ חיים 71695128בכר אורית18
אל נקוה 1892584שבתאי שולה19
אל נקוה 1892664מיינץ מטי20
רחבת האר"י28357שפירא יהודית21
אלנקוה 375055146/2אמרוסי אסנת22
שבזי 3754446פרידמן רותי23
שבזי 3754366קוצר מרים24
תרשיש 472668בן יעקב עדנה25
השעורה 71961714שטיגל רבקה26

רמת שקד

הנביאים 71965836שוורץ אסתר27
השעורה748772חנה פארן28
השעורה748798ברוק צביה29
השעורה748806טשינגל שרה30
השעורה748814חזן פנינה31
חנ"מבית וגןשרת744649סיבוני הודיה32

סמל שם הגןמס'
תחום שכונהכתובתהגן

בעלותגיל

ערייתכלל העיראבוחצירא 374167(אסתר(תפארת חב"ד33
אופקים
בהפעלת

חב"ד

כלל העירהרב קוק 408166יאיר34
כלל העיראלי כהן 7 46763מנחם מנדל35

כלל העיראלי כהן 7280897חיה מושקא36

כלל העירמישור הגפן740413גן שמואל37

כלל העירשבז"י 72503610אוהל יעקב38
משגב

האמהות
שערי ציוןשפיראישעיהו 23799017שמואל39
שערי ציוןשפיראישעיהו 23799017הרבצת תורה40
בן גוריוןהחיד"א 54616821שושנים 411

שערי תורה
וחסד

בן גוריוןתרשיש 54617611שושנים 422
בן גוריוןרש"י 72194410אפיקי נחל43
בן גוריוןהחיד"א 35176721דרכי חיים44
משגבבן גוריוןרש"י 29956010דרכי נראה אור45

האמהות בן גוריוןשבז"י 35197310אוהל אברהם46

בן גוריוןקהילות יעקב281642יסדת עוז47
בעלות
פרטית

731562חפץ חיים48
תורת שמעון בן גוריוןחפץ חיים 17855826חפץ חיים49

בן גוריוןחפץ חיים 74529926קרן התורה 502
חניכי ישיבות בן גוריוןחפץ חיים 36197226קרן התורה51

סה"כ
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מידעון רישום גני ילדים
לשנה"ל תשפ"ג אופקים מבוקר ועד אופק

לומדים ונהנים
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