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הורים יקרים,

סדר  בראש  החינוך  את מערכת  הציבה  רווה  גן  האזורית  המועצה 
העדיפויות, מתוך הבנה כי חלה על כולנו אחריות וחובה לתת מענה 
איכותי ומשמעותי מהגיל הרך. מערכת החינוך במועצה תמשיך גם 
השנה לעשות את המיטב ולייצר מערכת חינוך איכותית ומושקעת, 
קידום  תוך  ילד,  בכל  הטמון  האישי  הפוטנציאל  למיצוי  הפועלת 

יכולותיו האישיות, הרגשיות והלימודיות.

לקראת פתיחת הרישום לשנה"ל תשפ"ג, מצורפת חוברת מידע בה 
תוכלו למצוא פרטים על הליך הרישום למוסדות החינוך במועצה.

הנכם מתבקשים לבצע את הרישום במועד הנדרש, על מנת שנוכל 
להיערך בהתאם לשנת הלימודים.

אנו מאחלים לילדים הצעירים, להורים ולאנשי החינוך שנה מלאה 
בחוויות, הנאה ולמידה.

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,

"אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ"
 )תלמוד בבלי ע"ז דף י"ט עמוד א'(

שלמה אלימלך                                                                 
ראש המועצה                                                                        

קארין גזלה
מנהלת  מחלקת חינוך
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גילאי הרישום לגנים ולכיתה א':
בהתאם לחוק לימוד חובה )תיקון מס' 32( התשע"ג- 2013,

שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג 8.7.2013

גילאי 3
ילדים שנולדו בין התאריכים:

כד' בטבת התשע"ט )1 בינואר 2019(
ג' בטבת התש"פ )31 בדצמבר 2019(

גילאי 4
ילדים שנולדו בין התאריכים:

יד' בטבת התשע"ח )1 בינואר 2018(
כג' בטבת התשע"ט )31 בדצמבר 2018(

גילאי 5
ילדים שנולדו בין התאריכים:

ג' בטבת התשע"ז )1 בינואר 2017(
יג' בטבת התשע"ח )31 בדצמבר 2017(

כיתה א'
ילדים שנולדו בין התאריכים:

כ' בטבת התשע"ו )1 בינואר 2016(
ב' בטבת התשע"ז )31 בדצמבר 2016(

כל הילדים חייבים לעבור תהליך רישום כל שנה מחדש! 
אין מעבר אוטומטי משנה לשנה.

חריגי גיל רך:
החל משנה"ל תשפ"א, לא יתאפשר רישום למי שלא מלאו להם 3,

לפי חוק לימוד חובה. לפי כך, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו
מתאריך 1.1.2019 ועד תאריך 15.1.2019 )כולל(. 
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מועד הרישום באינטרנט:
הרישום לבית הספר ולגני הילדים יחל ביום שני, א' בשבט התשפ"ב

)3 בינואר 2022( ויימשך עד יום ראשון, כ"א בשבט התשפ"ב )23 בינואר 2022(.

קבלת קהל:
קבלת קהל לרישום למעונות ולתושבים חדשים יחל ביום שני, א' בשבט 
התשפ"ב )3 בינואר 2022( ויימשך עד יום ראשון, כ"א בשבט התשפ"ב 

)23 בינואר 2022(.

                      שימו לב: לא יתבצע רישום למוסדות החינוך 
                                אלא רק במועדים הרשומים לעיל.

אופן הרישום:
הרישום ייעשה באמצעות אתר האינטרנט של המועצה 

 www.ganrave.org.il :בכתובת
• הרישום באינטרנט מיועד לתושבי גן רווה בלבד, הרשומים במרשם 

   התושבים.
• אתר האינטרנט יהיה פתוח לשירותכם במהלך כל תקופת הרישום.

שיבוץ וערעור:
שיבוץ

ההחלטה על השיבוץ נקבעת על ידי מחלקת החינוך בסוף תהליך הרישום,
על פי שיקולי דעת חינוכיים, פדגוגיים ומערכתיים. אנו נשתדל מאוד להיענות 

לבקשות שיבוץ, אך לא נוכל להתחייב לכך.

ערעור
הורה המעוניין לערער על שיבוץ ילדו בגן, יוכל לעשות זאת אך ורק באמצעות 

טופס ערעור ממוחשב שיתפרסם באתר המועצה. מועד אחרון להגשת ערעורים 
יפורסם בעת הודעת השיבוץ. תשובה על הערעור תתקבל לא יאוחר משבוע 

לפני תחילת הלימודים.
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נהלי הרשמה:
לצורך הרישום יש להצטייד במסמכים הבאים:

• תעודת זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה, התואמת את
   מקום המגורים בפועל.

• תעודת הזהות תכלול את הספח שבו פרטי הילד. לא תתקבל כל תעודה 
   מזהה האחרת.

• טופס הוראה לחיוב חשבון )ניתן להוריד מאתר המועצה(.

אם אתם עונים על אחד הקריטריונים המופיעים בטבלה, יש להצטייד
במסמכים נוספים:

חוזה שכירות תקף. תושבים הגרים בשכירות

אישור ממזכירות היישוב.משפחות המתגוררות אצל ההורים

חוזה שבו מועד הכניסה לדירה לא יאוחר דירה בבנייה או בקנייה
מ- 1 באוקטובר של אותה שנת לימודים.

טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת.תושבים חדשים

פסק דין מתאים בנוגע למשמורת על הורים פרודים/ גרושים
הקטינים ולמלא טופס כתב הצהרה 

והתחייבות להורים גרושים/ פרודים.

תעודת זהות של מיופה הכוח, תעודת מיופה כוח
זהות של ההורים )מקור( וכן מכתב 
הרשאה לרישום חתום ע"י ההורים.

צרכים מיוחדים, בעיות בריאות, אלרגיות, ילדי שילוב במערכת החינוך 
הרגילה: 

לילדים עם בעיות חריגות המחייבות התארגנות מיוחדת )סייעות רפואיות, 
סייעות אישיות וכו'(, חובה להודיע על כך במועד ההרשמה בצירוף מסמכים 

רפואיים מתאימים ולמוסרם לידי מנהלת מחלקת חינוך.
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שכר לימוד חודשי לגני הילדים:
התשלום עבור גני הילדים )גילאי 3-5( הינו 180 ש"ח לחודש. 

ניתן לשלם ב- 10 תשלומים החל מתאריך 10.9.2022 באמצעות הוראת 
קבע בלבד.

להלן פירוט:

49 ₪ביטוח תאונות אישיות

79 ₪סל תרבות

60 ₪טיולים

60 ₪ספריית פיג'מה

1552 ₪הזנה

* הסכומים לעיל יכולים להשתנות, בהתאם לסכומים ולהנחיות
   המתפרסמים ע"י משרד החינוך מעת לעת.

מידע כללי:
מערכת גני הילדים במועצה מספקת מענה לכלל הילדים בגילאי 3-6 

וכוללת בשנה"ל תשפ"ב 13 גנים.

מתוכם:
3 גני חובה

2 גני חובה וטרום חובה
2 גני טרום חובה

5 גני טרום טרום חובה
1 גן עיכוב התפתחותי

בכל הגנים לומדים עד 35 ילדים, עפ"י תקן משרד החינוך.

בשנה"ל תשפ"ג ייתכנו שינויים במספר הגנים ובאיפיונם בהתאם 
למספר הנרשמים ולגילם.
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תוכניות לימודים והעשרה בגני הילדים:
גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית- לימודית, שמטרתה לקדם ולטפח את 
יכולותיו הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילד בגיל 

הרך, וכן להקנות ערכים, ידע ומטען תרבותי. הלמידה בגן הילדים מתרחשת 
בדרך חווייתית, בתחומי היצירה והאמנות ובאמצעות המשחק לסוגיו: משחק 

סוציודרמטי, משחקי בנייה, משחקי חשיבה, משחקי חברה, תנועה ועוד.
הילדים רוכשים מיומנויות למידה בהתאם ליכולותיהם לקראת היותם 

"לומדים עצמאיים".

1. הזנה משותפת בגן
בכל גני הילדים במועצה פועלת תכנית הזנה משותפת, כחינוך לאורח 

חיים בריא. חינוך לבריאות מתחיל כבר מגן הילדים, בגני הילדים במועצה 
מקפידים על תזונה נכונה ובריאה. לארוחה המשותפת יתרונות רבים, זהו 

מוקד למידה נוסף במסגרתו מפתח הילד כישורי חיים, כישורי שיח, נימוסי 
שולחן, אסתטיקה באוכל, ערכי שיתוף, עצמאות ויכולת בחירה- לילדים 

אלרגיים יינתן מענה מתאים.
הארוחה תוגש בהתאם לתפריט מאוזן ומגוון שנקבע על ידי משרד החינוך.

2. תשתית לקראת קריאה וכתיבה
חשיפת הילדים לרכיבי השפה הדבורה והכתובה, ידע על אותיות, קשרי אות 

צליל, מכוונות לספר, ארגון סביבה אוריינית ועוד.

3. חשיבה מתמטית
תוכנית שפועלת השנה בכל גני הילדים במועצה ועוסקת בשילוב המושגים 

המתמטיים בחיי היום יום בגן. התוכנית לקידום טיפוח חשיבה מתמטית 
מתמקדת בעיצוב סביבה מתמטית בגן ובחצר, תוך הדגשת הנושאים מתוך 

תוכנית הלימודים של משרד החינוך.

4. ריתמוסיקה
כל גני הילדים במועצה נהנים מפעילות מוסיקלית, הניתנת ע"י מורה 
לריתמוסיקה פעמיים בשבוע. בשיעורים אלו נחשפים הילדים למושגי

יסוד במוסיקה, שירה, נגינה ותנועה באמצעות האזנה פעילה,
ביצוע ואלתור. התוכנית הינה במימון ההורים כחלק מתוכנית

לימודים נוספת.
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5. חינוך גופני
תוכנית לחינוך גופני בגיל הרך. התוכנית עוסקת בפיתוח מודעות לגוף 

ולתפקודו בסביבה עתירת גירויים הכרתיים ורגשיים ובפיתוח מיומנויות 
התנועה. התוכנית הינה במימון ההורים כחלק מתוכנית לימודים נוספת.

6. סל תרבות
כל גני הילדים במועצה נהנים מסל תרבות עשיר ומגוון. בסל מופעים מתחומי 

האומנות הפלסטית, התאטרון, המחול, המוסיקה והספרות.

7. התנדבות
העשייה החינוכית בגן הילדים מזמנת ומאפשרת מעורבות חברתית ומטפחת 
יחסים של תרומה לקהילה ועזרה הדדית. בסוף שנה מתקיים הפנינג קהילתי 

אשר הכנסותיו מועברות לתרומה לעמותות שונות.

8. ספריית פיג'מה
התכנית הינה חלק מפרויקט לאומי לעידוד קריאה ואהבת הספר, חינוך 

לערכים ומורשת בגני הילדים. נוסדה על ידי קרן גרינספון והיא מופעלת 
בשיתוף מלא של האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך. במסגרת התוכנית 

מקבל כל ילד מילדי הגן שמונה ספרים עם הכוונה לפעילות יצירתית 
וחווייתית שתהדק את הקשר בין הבית לגן. התוכנית פועלת בכל גני הילדים, 

המעונות וכיתות א'-ב'.

9. "גוגלה"
כלי "גוגלה" הם כלים ממוחשבים המיועדים להכין את הילדים לעולם 

המתוקשר שלתוכו הם גדלים. ילדים צעירים לומדים מיטבית בעיקר ע"י חיקוי 
המבוגרים. אנו מזמנים להם כלים שיאפשרו לחקות את פעילות המבוגרים 

במחשב תוך כדי רכישת מיומנויות, שפות, נורמות ונטיות כגון: שליפת 
מידע באופן עצמאי מתוך המחשב והתנהגות יעילה, בטוחה ואתית במחשב. 

התוכנית פועלת השנה בגני החובה ותורחב לגני הטרום חובה במועצה.

10. ספרייה
פעילות גני הילדים בספרייה במועצה. אחת לשבוע מגיעים הילדים לספרייה, 
משאילים ספר ועוברים פעילות בין כותלי הספרייה. פעילות זו נועדה לפעול 

לביסוס תרבות הקריאה אצל ילדים מתוך הבנה שחינוך התלמיד להיות
"אדם קורא", הוא צורך אמיתי בעולם המודרני.
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11. בריאות השן
מטרת התכנית בגנים היא להקנות לילדים הרגלים מקדמי בריאות כבר מגיל 

צעיר. הילדים יכירו דרכים לשמירה על השיניים, תזונה נכונה ומאכלים בריאים, 
בדרך של התנסות חווייתית ויצירתית.

12. חינוך סביבתי
קיום פעולות חינוכיות רחבות היקף בנושא סביבה במערכת החינוך במועצה 

ובקהילה. בשת"פ עם המשרד להגנת הסביבה. במהלך שגרת היום בגנים 
ובצהרונים נעשה שימוש בכלים רב פעמיים.

13. מצעד הספרים
תוכנית המעודדת תלמידים לקרוא ספרים נבחרים, להשתתף בפעילויות סביב 

הקריאה ולהצביע עבור הספר האהוב עליהם ביותר בכל שנה. רשימות הספרים 
כוללות ספרים נבחרים חדשים וותיקים שנבחרו בקפידה בידי ועדה מסודרת 

של מומחים בתחום.

מעונות:
במועצה תינוקייה לגילאי חצי שנה עד שנה וחצי ושני פעוטונים לגילאי שנה 
וחצי עד שלוש. מטרתנו העיקרית היא לספק לכל פעוט הזדמנויות ותנאים 
ללמידה המותאמים לרמת ההתפתחות הכוללת בגיל הזה והמתאימים לו 

מבחינה התפתחותית אישית. התהליך החינוכי במסגרת המעון מבוסס בגיל 
זה על יצירת קשר איכותי בין הפעוטות הנמצאים במסגרתנו לבין המחנכות 

המטפלות שהינן דמויות תומכות, חמות המכירות בייחודו של כל ילד, מודעות 
לתהליכים ההתפתחותיים העוברים עליו ורגישות לצרכיו ולצרכי הוריו, לרקע 

המשפחתי והתרבותי ממנו בא. *במעונות מותקנות מצלמות אבטחה.

יום פתוח במעונות יתקיים ביום שישי, 14.1.2022 בשעה 12:45.

תשלום עבור מעונות:
עד 17:00עד 16:00עד 13:00

2870 2620₪ 2220₪ ₪תינוקייה

2500 2200₪ 1800₪ ₪פעוטונים
במעונות בלבד, תינתן הנחה בגובה של 10% לאח שני.	

דמי רישום בסך 350 ₪ יופחתו מהתשלום הראשון ניתן לשלם ב- 11 
תשלומים החל מתאריך 10.9.2022 באמצעות הוראת קבע בלבד.
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צהרונים:
בשנה"ל תשפ"ג ייפתחו צהרונים עבור ילדי הגנים. 

הצהרון מהווה מסגרת חינוכית המשכית לגני הילדים ומאריך את יום 
הלימודים עד השעה 17:00. במסגרת הצהרון, אשר נותן מענה מקצועי 

ואיכותי, נהנים ילדי הצהרון ממגוון פעילויות חינוכיות, חוגים ושלל תכנים 
חווייתיים ולימודיים.

במסגרת הצהרון מקבלים הילדים ארוחת צהריים בשרית חמה, המגיעה 
מחברת קייטרינג בפיקוח משרד הבריאות ותזונאית מוסמכת לגיל הרך.

בנוסף, מקבלים הילדים ארוחת ארבע, כריך ופרי.
הצהרונים מנוהלים ומפוקחים ע"י מחלקת החינוך במועצה.

הצהרונים יפעלו בימים א'-ה', בין השעות 14:00-17:00.
בימי החופשות בגני הילדים, הצהרונים יפעלו בין השעות 08:00-16:00.

עלות הצהרון: 935 ש"ח לחודש.
ניתן לשלם ב- 10 תשלומים החל מתאריך 10.9.2022 באמצעות הוראת 

קבע בלבד.

פתיחת הצהרונים מותנית במספר מינימום של נרשמים. מספר המקומות 
מוגבל.

ניתן לעקוב אחר מועד הפעילויות של הצהרונים בחופשות באתר המועצה.

בחופשת חנוכה, פסח והקיץ תתקיים קייטנה לילדי הגנים והצהרונים, 
פתיחתה מותנית במספר מינימום של נרשמים וההשתתפות כרוכה 

בתשלום נפרד.

* לידיעתכם, הרישום לגני הילדים אינו מהווה
    רישום לצהרון.

* הסכומים לתשלום אינם סופיים ועשויים להשתנות.

10



ביטול רישום:
הורים המבטלים רישום ילדיהם לגן/ למעון/ לצהרון, חייבים להודיע בכתב 

ליהודית שיטרית - הנה"ח וזאת לא יאוחר מתאריך 1.6.2022. 
את הביטול ניתן לשלוח באמצעות פקס שמספרו: 08-9408241

 yehudit@ganrave.org.il :או באמצעות דוא"ל
ביטול רישום למעונות ולצהרונים לאחר 1.6.2022 יחויב ב- 350 ש"ח 

דמי רישום.

הסעות:
מועצה אזורית גן רווה משקיעה רבות בפיתוח מערכת התחבורה ובהתקנת 

מערכות בטיחות מתקדמות ובקידום הבטיחות בדרכים.
אנו דואגים להסעת התלמידים למסגרות החינוכיות השונות והחזרתם 

הביתה, בכפוף לתקנות התעבורה והוראות משרד החינוך.
בהסעות גני הילדים במועצה ישנה מלווה קבועה ומשמעותית אשר משמשת 

להגברת הבטיחות בתוך רכב ההסעה ומחוצה לו.

להלן מספר הנחיות בנוגע להסעות תלמידים -

• ההסעות מיועדות להסעת התלמיד מתחנת ההסעה הקרובה לביתו בבוקר
   ואל תחנת ההסעה הקרובה לביתו עם תום יום הלימודים הפורמלי.

• באחריות ההורים להביא )או לדאוג למלווה מעל גיל 12 מטעמם( בבוקר 
   את ילדי הגנים אל תחנת ההסעה ולהמתין עימו עד להעלאת הילד על  

   האוטובוס ובצהריים על ההורים )או מלווה מעל גיל 12 מטעמם( להמתין  
   בתחנת ההסעה לקבלת הילד עם רדתו מהאוטובוס.

• על ההורים לעדכן את צוות הגנים מי יקבל את הילד בתחנת ההסעה 
   הקרובה אל ביתם ולעדכן באם חל שינוי.

• במידה ולא יחכה הורה או מלווה מטעמו בתחנת ההסעה, יוחזר הילד לגן.
• על כל שינוי בנושא ההסעה, יש לעדכן את צוות הגן יום קודם.

• על כל הילדים לחגור חגורות בטיחות ולשבת במקומותיהם לאורך כל  
   הנסיעה.
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לברורים נוספים ניתן לפנות: 

מנהלת מחלקת חינוך:מנהלת מחלקת חינוך:
קארין גזלהקארין גזלה

08-940823008-9408230 שלוחה  שלוחה 240240

הנה"ח:הנה"ח:
יהודית שיטרית יהודית שיטרית 

08-940823008-9408230 שלוחה  שלוחה 243243
פקס: פקס: 08-940824108-9408241

www.ganrave.org.ilwww.ganrave.org.il

שנת לימודים פורייה ומוצלחתשנת לימודים פורייה ומוצלחת


