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דבר ראש העיר 

הורים יקרים

הוא  הורה,  של  בחייו  המרגשים  הרגעים  אחד 
הרגע בו הילד משחרר את אחיזתו מכף ידו, והולך 
א’, אל החברים החדשים  לדרכו אל הגן, אל כיתה 
בשנותיו  למשענת  לו  שיהיו  החינוכי,  הצוות  ואל 
נדבך  הרך,  הגיל  בחינוך  רואים  אנו  הראשונות. 
חשוב מאוד בתהליך התפתחותם של הילדים, ולכן 
כבר בשלב מוקדם זה, אנו נותנים דגש רב על מתן 
מענה הולם ומיטיבי לכל צרכיהם של הילדים בכל 

ההיבטים. 
גני הילדים ובתי הספר בעיר, פועלים בהלימה אחת 

עם החזון החינוכי העירוני, המכוון לחינוך לערכים, לטיפוח ערכי מורשת, לשייכות, 
ולסייע  נועדו כדי להעשיר  ועוד. כלים אלו  לטיפוח אקלים מיטבי, לעידוד הקריאה 

בהתפתחות בריאה של ילדכם הרכים, לקראת המשך דרכם במערכת החינוך. 
חוסנה של החברה בה אנו חיים, נגזר ממערכת חינוך איכותית וערכית, אשר תוביל 
את ילדינו למימוש הפוטנציאל העצום, הטמון בכל אחד ואחת מהם. זו החובה שלנו 
בכל  ומתפתחת  כמובילה  העיר  של  עתידה  ולמען  עתידם  למען  לילדכם-ילדינו, 

התחומים. 
הרכים,  לילדים  ראשונה  מפגש  נקודת  מהווים  בפרט,  א’  וכיתות  הילדים  גני  כאמור, 
עם האתגרים והמשימות של מערכת החינוך העירונית. לשנים אלו השפעה רבה על 
צעדיהם הראשונים במערכת החינוך העירונית, ולכן כמידי שנה, אנו נערכים היטב, 

על מנת להפוך עבורם את החוויה לפורייה ונעימה ככל האפשר. 
סביבת  ליצירת  רבים  משאבים  משקיעה  יונה  כפר  עיריית  בחינוך,  ההשקעה  לצד 
חינוך  מוסדות  של  והקמה  שיפוץ  תוך  התלמידים,  עבור  ומותאמת  נעימה  לימודים 

חדשניים ומתקדמים, כיתות לימוד, מגרשים ואולמות ספורט.
ערכית  מקצועית,  חינוכית,  מסגרת  לילדכם  להעניק  תמשיך,  שלנו  החינוך  מערכת 
ואיכותית, ויחד עם כל צוותי החינוך בעיר, נשמח לתמוך, לסייע ולעמוד לשירותכם 

ההורים בכל עת.
העירונית  החינוך  למערכת  הצטרפותכם  על  יקרים,  הורים  אתכם,  לברך  מבקש  אני 
שלנו, ולאחל  לכולנו, שנה של התחלות חדשות ומוצלחות, שנה של חוויות חיוביות 

ולמידה מאתגרת ופורה.

בברכת הצלחה !

שלכם כתמיד,
אפרים )אפי( דרעי

ראש העיר
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דבר סגנית ומ”מ ראש העיר
והממונה על תיק החינוך 

הורים יקרים
כל  רוכז  בה  חוברת  לכם  להגיש  מתכבדת  אני 
המידע הדרוש לצורך רישום ילדיכם לגני הילדים 

ולכיתות א’ בעיר. 

כניסתכם  עם  ילדכם  ואת  אתכם  מברכת  אני 
למערכת החינוך העירונית.

חינוך  מערכת  הינה  יונה  בכפר  החינוך  מערכת 
איכותית ומושקעת, הפועלת למיצוי הפוטנציאל האישי הטמון בכל ילד, תוך קידום 

יכולותיו האישיות, הרגשיות והלימודיות.

אני מאמינה כי החינוך הוא לב ליבה של העשייה העירונית ולכן העירייה משקיעה 
משאבים רבים. השקעת הרשות מתבטאת בהיבט הפיזי - בשיפור ושדרוג הגנים ובתי 
ויצירת  העיר  ילדי  לרווחת  ייחודיות  בתכניות   – ערכי  החינוכי  ובהיבט  בעיר,  הספר 

סביבת לימודים נעימה ומעשירה עבורם.

טיפוח  הישגים,  לקידום  שתוביל  משמעותית,  למידה  לקידום  רבות  פועלים  אנו 
מצוינות, העשרה וצמצום פערים, בדגש על פיתוח תפקודי לומד המותאמים למאה 

ה-21.

הראשונה  בפעם  הנכנסים  החדשים  התלמידים  את  לברך  רוצה  אני  זו,  בהזדמנות 
למערכת החינוך הפורמלית, ולכל התלמידים וההורים שנת לימודים פורייה ומוצלחת. 

בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

שלכם
יעל חן - נחמן

סגנית, מ”מ ראש העיר
ומחזיקת תיק החינוך
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הורים יקרים, 

הרישום  פתיחת  על  לכם  להודיע  שמחים  אנו 
לגני הילדים ולכיתות א’ לקראת שנת הלימודים 
הצטרפותם  על  ילדיכם  את  ומברכים  תשע”ט 

למערכת החינוך העירונית שלנו. 
מנת  על  המידע  את  בתוכה  מאגדת  זו,   חוברת 

לסייע בידיכם בתהליך הרישום.

הרישום לגני ילדים ולכיתות א’ בעיר הוא אירוע 
חשוב ומשמעותי לכל הורה וילד.  אנו מתרגשים 

יחד אתכם לקלוט מחזור חדש של ילדים למערכת 
החינוך העירונית שלנו, ומבטיחים ללוות כל ילד וילדה באהבה ובתשומת לב מרבית 

מנת לאפשר לכולם התאקלמות והסתגלות מוצלחת.

והעירייה  הרך,   לגיל  חדשניות  לימוד  תכניות  פיתוח  על  עמלים  המקצוע  אנשי 
משקיעה בתחזוקת המבנים,  בשיפוץ ובשדרוג החצרות והמתקנים ובהקפדה על 

כוח אדם איכותי.

הילדים.   לחינוך  הנוגע  בכל  רבה  מעורבות  מגלים  בעיר  ההורים  הרבה,  לשמחתנו 
שיתוף הפעולה המלא בין אגף החינוך בעירייה,  למנהלים, לגננות, לסייעות ולוועדי 
הילדים,  טובת  עומדת  שבראשן  מיטביות,   לתוצאות  להגיע  לנו  מסייע  ההורים,  

רווחתם ושלומם.

אנו מאחלים לכם ולילדכם שנת לימודים פורייה, ברכת הצלחה והתאקלמות קלה 
ומהירה .

בברכה,
אסנת חכמון

מנהלת אגף החינוך
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        שנתונים         מועד רישום על פי תאריך לועזי ותאריך עברי

זכאים לרישום לגני הילדים ולכיתות א‘

1 בינואר 2012 עד 31 בדצמבר 2012
ו’ בטבת התשע”ב עד יח’ בטבת התשע”ג

1 בינואר 2013 עד 31 בדצמבר 2013
יט’ בטבת התשע”ג עד כח’ בטבת התשע”ד

1 בינואר 2014 עד 31 בדצמבר 2014
כט’ בטבת התשע”ד עד ט’ בטבת התשע”ה 

1 בינואר 2015 עד 31 בדצמבר 2015
י’ בטבת התשע”ה עד יט’ בטבת התשע”ו 

ילדים שנולדו עד 15.1.2016 )כולל(
 ועברו ועדת חריגים במחוז,  על פי הקריטריונים שנקבעו ע”י משרד החינוך

יובהר, על ילדים חריגי גיל רך לא חלה חובת הלימוד

כיתה א’

גילאי 5

גילאי 4

גילאי 3

חריגי גיל

עלינו להביא לידיעתכם שאי רישום בנכם/בתכם הוא עברה 
על חוק לימוד חובה )התש”ט 1949(, על כל המשתמע מכך, 

מהתאריך 1.3.2017 ג’ באדר תשע”ז החוק חל מגיל 3 ועד גיל 18

7

הרישום יתקיים בין התאריכים:
יג’ בשבט תשע”ח, 29.01.2018
ל’ בשבט התשע”ח, 15.02.2018

www.kfar-yona.muni.il :כתובת אתר האינטרנט לרישום
rishum@kfar -yona.org.il :דוא”ל בתקופת הרישום

קבלת קהל בתקופת הרישום: 
בימים א’, ב’, ד’, ה’ בין השעות 08:30-12:30

ביום ג’ בין השעות 16:00-18:00
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כללי
תושבים חדשים:

ברוכים הבאים למערכת החינוך בכפר יונה, לשם קליטה מיטבית הנכם נדרשים להגיע 
.megis@kfar-yona.org , את המסמכים הבאים: i l לאגף החינוך או לשלוח במייל – 

חוזה קניה/ שכירות בכפר יונה.	 

תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מגורים מעודכנת בכפר יונה   	 
בה רשום הילד.  

טופס ביטול רישום ממחלקת החינוך ביישוב בו אתם מתגוררים.	 

תעודות/ הערכת הישגים לימודיים של התלמיד 	 

תלמיד הזכאי לחינוך מיוחד – יש להמציא את כל המסמכים המתאימים	 

לתושבי שכונת שרונה לא יתאפשר רישום באתר האינטרנט אלא באגף בלבד.

תלמיד בעל צרכים מיוחדים
צרכים  בעלי  לילדים  הורים  לכן  מיוחדת,  התארגנות  נדרשת  תשע”ט  שנה”ל  לקראת 
מיוחדים מתבקשים להגיע לאגף החינוך עם מסמכים תומכים. צוות האגף יסייע ויכוון 
את ההורים לתהליך לו זקוקים הילדים. לאחר השלמת התהליך, הצוות המקצועי ידאג 

לשבץ את הילדים במסגרת החינוכית המתאימה ביותר לצרכיהם. 

הורים לילד עם לקות שמיעתית יצרפו בעת הרישום מסמכים תומכים מאת רופא  א  
מטפל ותוצאות בדיקות אודיוגרמה והמלצה ממיח”א.

מתבקשים  הקודם  מגוריהם  במקום  שילוב  לסל  זכאות  שקיבלו  חדשים  תושבים  א  
להגיש את הזכאות לשילוב באגף.

לסייעת,  משה”ח  של  הקריטריונים  על  ועונים  בריאותית  בעיה  עם  תלמידים  א 
מתבקשים להגיש מסמכים תומכים לאגף החינוך לא יאוחר מ- 01.03.18 .

הורים גרושים  
מתבקשים להצטייד בפס”ד הנוגע למשמורת על הילד והתייחסות לאופן חינוכו. אגף 
החינוך, מחויב על פי חוק לשלוח את תוצאות הרישום של הילד לשני ההורים החיים 

בנפרד עפ”י הכתובת הנמסרת ע”י ההורים. 

חשוב לדעת: חוזר מנכ”ל )סב/7א( של משרד החינוך קובע: רישום כוזב, מסירת פרטים 
לא מדויקים על מקום מגורים קבוע, מהווה עבירה פלילית.
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תכנית מעברים מהגן לכיתה א'  
תכנית מעברים הינה ביטוי, לחשיבות שאנו מייחסים להצלחת מעבר מיטבי מגן הילדים 

לכיתה א’ ובכך להבטיח קליטה מיטבית בבית הספר. 

מטרת התכנית: 
שמירה על הרצף החינוכי באמצעות עבודה משותפת ומעמיקה המתקיימת  א 

בין הגננות ובין המנהלות, היועצות והצוות החינוכי של שכבות א’. 

היכרות עם המסגרת הבית ספרית, והסביבה הלימודית התנסות בחוויות  א 
לימודיות וחברתיות מגוונות. 

אלה  שביקורים  מאמינים  אנו  הרישום.  אזורי  פי  על  הספר  בבתי  יבקרו  הגנים  ילדי 
מייצרים  תחושה של רוגע, בטחון ואמון בקרב הילדים דבר המסייע להם במעבר מיטבי 

לבית הספר.
הורים המזהים, שילדם נתקל בקושי או בהתנהגות חריגה מוזמנים לפנות באמצעות הגננות 

לצוות החינוכי של אגף החינוך. 

רישום לכיתה א’ לשנת הלימודים תשע”ט
הרישום והשיבוץ בבתי הספר הינם בהתאם לאזור הרישום אליו משויך ילדיכם.

ראו פירוט בסוף המידעון.

חייבי רישום
כל הילדים שנולדו בין התאריכים: ו’ בטבת התשע”ב  ה-01 בינואר 2012  

ועד - ז’ בשבט התשע”ב ה-31 בדצמבר 2012.
הרישום יתקיים במזכירות בתי החינוך:  בימים ראשון עד שישי בשעות 12:00 - 08:00

רישום  ימי  שני  נקבעו  הרישום  ולהשלמת  החינוך  משרד  של  מנכ”ל  לחוזר  בהתאם 
נוספים בתאריכים:

יום שישי, כ”א באדר תשע”ח ה- 09 במרץ 2018

יום שישי, כ”ח בניסן תשע”ח ה- 13 באפריל 2018

מסמכים נדרשים:

תעודת זהות של שני ההורים שבה רשום הילד + ספח כתובת מעודכנת.	 

ספח ארנונה של החודש האחרון עם שם ההורה )הורה המתגורר בשכירות וחשבון  	 
הארנונה אינו על שמו, מתבקש להעביר העתק מהסכם השכירות(.  



רשימת בתי החינוך:
בית חינוך ממלכתי הדר

מנהלת דקלה זינגר
טלפון 09-8988443

Hadar.kyo@gmai l .com דוא”ל 
כתובת מנחם בגין 28

בית חינוך ממלכתי יפה נוף
מנהלת גילה קמה

טלפון 09-8908705
Yefenof.school@gmai l .com דוא”ל 

כתובת נעמי שמר 1

בית חינוך ממלכתי רימון
מנהלת גלית פישר
טלפון 09-8947539

Rimonschool7@gmai l .com דוא”ל 
כתובת יקינטון 4

בית חינוך ממלכתי עמל
מנהלת אדוה גת

טלפון 09-8988029
Ammal.kfar.yona@gmai l .com דוא”ל 

כתובת גיבורי ישראל 28

בית חינוך ממלכתי שרונה 
בי”ס חדש

בי”ס צומח לכיתות א’ – ב’
הרישום ייעשה באגף החינוך

בית חינוך ממלכתי דתי בר אילן
רישום על אזורי בישוב

מנהלת חגית גלעם
טלפון 09-8988031

Bari lan.kfaryona@gmai l .com דוא”ל 
כתובת ההדרים 54

בית ספר מוכר שאינו רשמי חרדי פני 
מאיר 

רישום על אזורי בישוב
מנהל הרב הללויה
טלפון 09-8986073

Pnei_meir@wal la.com דוא”ל 
כתובת צבעוני 21 פינת תורמוס 
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רישום לגני הילדים
 

הורים יקרים שימו לב! כל ילדי הגנים חייבים ברישום לגן, כולל ילדים העוברים מגן 
טרום חובה לגן חובה. לפיכך מקומו של ילדכם בגן בו הוא מתחנך יובטח רק אם תבוצע 

ההרשמה במועד הרישום ולא יאוחר מתאריך 15.02.2018.

הילדים  לגני  ובהתאם  רישום  לאזורי  הילדים תבוצע בהתאם  לגני  לרישום  בקשתכם 
המזינים את בתי הספר היסודיים, לנוחיותכם פירוט אזורי הרישום בסוף המידעון. 

כדי להקל על תהליך הרישום, ועל מנת למנוע אי הבנות בהמשך, הוספנו בסוף המידעון 
את רשימת הגנים התואמת את אזור הרישום הרלוונטי לכם.

חשוב לדעת!

את  ולשמור  להדפיס  עליכם  באינטרנט  הרישום  תהליך  השלמת  עם  א 
האישור האינטרנטי כאסמכתא לביצוע ההרשמה.

רישום ושיבוץ הילדים יתבצע אך ורק על פי הכתובת הרשומה בתעודת  א 
הזהות של ההורים. 

לא יתאפשר רישום באתר האינטרנט לתושבים אשר     א 
כתובת מגוריהם בתעודת הזהות אינה בכפר יונה.

א  לתושבי שכונת שרונה לא יתאפשר רישום באתר    
האינטרנט אלא באגף בלבד.
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סיוע ברישום
ככלל הרישום לגני הילדים נעשה באמצעות אתר האינטרנט כמצוין בתחילת החוברת. 
סיוע ברישום ניתן לכל הורה המתקשה בתהליך הרישום  ולתושבים חדשים. לנוחיותכם 

תפתח בתקופת הרישום עמדת סיוע באגף החינוך הנמצא ברחוב הרצל 13. 
בימים  א’, ב’, ד’, ה’  בשעות  08:30-12:30 , ביום שלישי  16:00-18:00 

רישום מאוחר
הקדם  במחלקת  ויתבצע   15.02.2018 התאריך  לאחר  לנרשמים,  נועד  מאוחר  רישום 
יסודי, באגף החינוך. לתשומת ליבכם, ברישום מאוחר, השיבוץ יהיה על בסיס מקום פנוי.

להלן המועדים לנרשמים ברישום מאוחר:
בשעות 16:00-18:00     6.3.2018 יום שלישי  
בשעות 08:30-12:30   25.3.2018 יום ראשון  
בשעות 08:30-12:30   9.4.2018 יום שני    

בשעות  16:00-18:00   24.4.2018 יום שלישי  

ביטול רישום 
במחלקת  שתימסר  כתובה  רשמית  הודעה  באמצעות  ורק  אך  ייעשה  רישום  ביטול 

הקדם יסודי באגף החינוך עד לתאריך  31.03.18. 
r ishum@kfar-yona.org. i l 09-8971179      דוא”ל:  פקס: 

הרצל 13 כפר יונה, מיקוד 4030000 כתובת: 

מעוכבי רישום
חוזר מנכ”ל משרד החינוך מורה, כי ההחלטה לעיכוב רישום מוטלת על ההורים. הודעה 
על תחילת התהליך יש להעביר לאגף החינוך בחודש ינואר. עליכם להודיע על רצונכם 
לעכב את הרישום של ילדכם ומקומו יישמר בשתי מסגרות, בגן ובכיתה א’ עד לתאריך 

.01.05.18

הדיווח יעשה באמצעות מנהלת הגן, בטופס בקשה לעיכוב רישום. במסגרת התהליך 
תתקיים שיחה עם מנהלת הגן ותינתן המלצת השפ”ח )שירות פסיכולוגי חינוכי(.  

עבור ילדים אשר הוחלט על הישארות שנה נוספת בגן, הרישום יתבצע באגף החינוך 
בין התאריכים 30.05.18-15.05.18 בשעות קבלת הקהל.

אישור  לקבלת  החינוך  לאגף  יפנו  א’,  לכיתה  ילדם  את  להעלות  המחליטים  הורים 
לרישום בבית הספר המיועד ובכך לבטל את שמירת המקום בגן.
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שיבוץ לגני הילדים לשנת הלימודים תשע“ט
מטרת תהליך השיבוץ הינה להבטיח הפעלה תקינה של כלל גני הילדים בעיר. על כן 

נדאג להקפיד על עקרונות השיבוץ המצוינים בהמשך.

מחלקת גני הילדים עושה כל מאמץ לשבץ את ילדיכם בהתאם לעדיפות שבחרתם. יחד 
עם זאת חשוב לדעת כי נלקחים בחשבון שיקולים מקצועיים ומערכתיים. על כן, אין 

הרשות מתחייבת לשבצו בגן המועדף לרבות ציון הקריטריונים המפורטים בהמשך.

תהליך השיבוץ הסופי, ייערך רק לאחר סיום תהליך הרישום ובהתאם לעקרונות  א 
השיבוץ. 

א ברישום מאוחר – השיבוץ יהיה על בסיס מקום פנוי.
א מספר הילדים בגן לא יעלה על 35. 

עקרונות השיבוץ
ההרשמה תתבצע בתקופת הרישום: 29.01.18 - 15.02.18. א  

זרם חינוך ממלכתי או ממלכתי דתי או ממלכתי חרדי של המשפחה. א  
אזור רישום: שיבוץ לאחד הגנים באזור הרישום, ראה מפת אזורי רישום בהמשך. א  

עדיפות ראשונה - שיבוץ לגילאי 6 מעוכבי רישום א גיל התלמיד: 
עדיפות שנייה - שיבוץ לגילאי 5 בגן חובה    

עדיפות שלישית - שיבוץ לגילאי 4 בגן טרום חובה    

עדיפות רביעית - שיבוץ לגילאי 3 בגן טרום טרום חובה     

שבוצע  ובלבד  הגן  באותו  הנשארים   4 גילאי  ילדי  של  החינוכי  הרצף  על  שמירה  א  
רישום כנדרש.

איזון מגדרי – הרכב מאוזן בין מספר הבנים והבנות בגן. א  
שיקולים פדגוגיים פסיכולוגיים ובריאותיים. א  

שיבוץ לגן עם צהרון של המתנ”ס: 
ובראשונה  בראש  יעשה  הילדים  לגני  השיבוץ 
לעיל.  המצוינים  השיבוץ  לעקרונות  בהתאם 
מחלקת גני הילדים שומרת לעצמה את הזכות 
שהדבר  ובלבד  ההורים  לבקשת  להיענות 

מתאפשר.



תהליך הרישום לגן עם צהרון:
הרישום לגן יעשה לא יאוחר מתאריך ה-15.02.18 לאחר תאריך זה השיבוץ יהיה  א 

על בסיס מקום פנוי.
ביצוע תהליך ההרשמה וסידור התשלום עבור צהרון במתנ”ס יתבצע עד לתאריך  א  
יוחזר  ולא  הרישום,  במעמד  יגבה  הצהרון  עבור  ספטמבר  חודש  תשלום   .15.02.18

במקרה ביטול ובמידה שהילד שובץ לגן אותו ביקש.
במידה ומסיבה כלשהי לא יתאפשר השיבוץ בגן המבוקש הכסף יוחזר במלואו  א  

ע”י המתנ”ס.
פתיחת צהרון מותנה במינימום נרשמים א  

פרסום השיבוצים
העירייה  של  הבית  בדף   20.06.18 בתאריך  יפורסמו  לגנים  השיבוצים  לראשונה 

ובאמצעות קישור “הצגת שיבוץ לתלמיד”.
ההורה  ושל  הילד  של  הזהות  תעודת  מספר  הקלדת  עם  תתאפשר  השיבוץ  בדיקת 

הרשום בטופס הבקשה.
הורה המתקשה בקבלת האינפורמציה על השיבוץ מוזמן לפנות למחלקת גני הילדים 

 .r ishum@kfar-yona.org. i l באמצעות דוא”ל שכתובתו: 
מכתב השיבוץ יישלח גם באמצעות כתובת המייל הרשומה בטופס הבקשה.

לשני  דואר  לשלוח  החובה  קיימת  לקטין”  דואר  “משלוח  חוק  פי  על  גרושים:  הורים 
כתובת  על  לדווח  יש  הרישום  בעת  הילדים.  ולשיבוץ  לרישום  הנוגע  בכל  ההורים 
ומספרי הטלפון של שני ההורים ולהציג אישור מבית המשפט המעיד על זכות ההורה 

הרושם בענייני חינוך. 

תשלומי הורים 
בהתאם לחוזר מנכ”ל של משרד החינוך, ניתן להפעיל תכניות העשרה בגני הילדים 
תמורת תשלום חד פעמי, המאושר בכל שנה ע”י וועדת החינוך של הכנסת ומפורסם 

ע”י משרד החינוך.

קיימים שני סוגי תשלומים:
ביטוח תאונות אישיות  תשלומי חובה: 

רכישת שירותים מרצון כגון סל תרבות,  תשלומי רשות: 
תל”ן – )תכניות לימודים  נוספות(.    

14
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ביצוע התשלום
לשם הפעלת תכניות רשות נדרשת גבייה של 100% מכספי ההורים.

בתפעולו  ויפגום  התכניות  הפעלת  את  יעכב  מהתשלומים  יותר  או  אחד  תשלום  אי 
התקין של הגן וכך גם בילדים אחרים.

תשלומי חובה ורשות 
הפעלת  טופס  את  לאשר  מתבקשים  הנכם  התל”ן,  חוגי  של  מיטבית  הפעלה  לצורך 

החוגים - הטופס מופיע באתר הרישום, וכמו כן יש להזין את פרטי כרטיס האשראי.

גביית התשלום תתבצע בחודש אוקטובר 2018
חודש  במהלך  הגביה  למח’  לגשת  מתבקש  תשלומים  במספר  לשלם  המעוניין  הורה 

אוגוסט 2018.

וועדת העברות בנושא השיבוץ
א     הורה שיש בידיו טיעונים מוצדקים ומגובה במסמכים רלוונטיים יוכל למלא 

בקשת העברה. טופס הבקשה נמצא באתר האינטרנט של העיריה תחת הלשונית 
חינוך.

א     את הבקשה יש להגיש עד לתאריך 10.07.18 
א     טופס בקשת העברה שיוגש לאחר המועד המצוין, לא יידון.

בקשות הערר תיבחנה בוועדת העברות בהתאם לקריטריונים הבאים: 
א     סיבות רפואיות – יש לצרף מסמכים רלוונטיים

א     סיבות רגשיות חריגות – יש לצרף מסמכים רלוונטיים
א     שיקולים פדגוגיים

א     סיבות אישיות, משפחתיות

שינוי במערך הגנים 
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים  במערך ובכמות הגנים בהתאם לכמות 

הנרשמים  ולשיקולים פדגוגיים.  

15
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רישום לצהרוני המתנ”ס 
לילדי הגנים ובתי הספר

תאריכי הרישום: 15.02.2018 - 29.01.2018
ואיכותי  מקצועי  מענה  הנותנת  הלימודים,  ליום  בהמשך  חינוכית  מסגרת  הינו  צהרון 
לומדים החל משעות  בו הם  ותלמידה להישאר במרחב המוגן  לכל תלמיד  ומאפשרת 
הבוקר. בצהרון מקבל הילד תוכן לימודי וחינוכי מעשיר, כלים חברתיים, מסגרת מגינה, 

חמה ואוהבת לצד הנאה והפגה.
הקוגניטיבית,  ביכולתם  הילדים,  בגיל  התחשבות  תוך  מתוכננת  בצהרון  העבודה 

המוטורית, הרגשית ובהתאמה אישית לכל ילד וילד.
בצהרוני המתנ”ס מתחנכים כ 500 ילדים בכל שנה. הצהרונים יתקיימו בגנים שונים ברחבי 

העיר ובבתי הספר הדר, רימון, עמל ויפה נוף.

תזונה
ארוחת צהריים: ארוחה בשרית, מזינה וכוללת את כל אבות המזון, מנת חלבון, פחמימות, 

ירקות מבושלים וירקות טריים. ארוחת מנחה: פרי + כריך.
הארוחות מגיעות מקייטרינג בפיקוח משרד הבריאות ובפיקוח תזונאית.

חוגים
חוגים  שני  של  ממגוון  ייהנו  הילדים  כאשר  בשבוע.  פעם  חוג  מתקיים  מסגרת  בכל 

לסירוגין. החוגים מותאמים לגילאי הילדים בצהרון.

הצוותים החינוכיים
הצוותים  הצהרונים.  צוותי  של  המקצועי  ובקידום  בפיתוח  רבות  משקיעים  אנו 
משתתפים בקורסים והשתלמויות במהלך השנה ועובדים על פי תכנית עבודה פדגוגית 
הנקבעת ע”י רשת “צהריים טובים” של החברה למתנ”סים הארצית. ובצהרוני בתי הספר 

בהתאם להנחיות משרד החינוך, “תכנית ניצנים”.

ימים ושעות הפעילות
גנים הצהרון פועל בימים א’-ה’ בין השעות 17:00-14:00 

בתי ספר הצהרון פועל בימים א’-ה’ בין השעות  12:45-17:00  
לוח חופשות יתפרסם במהלך חודש אוגוסט באתר המרכז הקהילתי .

סדר היום בצהרון
פעילות  מובנת,  דידקטית  פעילות  צהריים,  ארוחת  הילדים.  קבלת  עם  קצר  מפגש 
ומעודדים  התנסויות  מגוון  לילד  המאפשרים  פעילות,  מוקדי  דרך  והפגתית  חופשית 

עצמאות ובחירה. בבתי הספר הכנת שיעורי בית.
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יצירה  בחומרי  התנסות  ובנייה,  הרכבה  תיבות  קופסה,  משחקי  מגוונים:  משחקים 
מגוונים, משחקי חברה, שעת סיפור ועוד. 

חוג פעם בשבוע, יציאה לחצר במזג אויר מתאים, מפגש מסכם.
הורים יקרים, שימו לב: רישום לגן / ביה”ס אינו מהווה רישום לצהרון.

www.myk.org. i l הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של המתנ”ס בכתובת: 
הורים שיבצעו רישום לאחר ה - 15/02/2018 השיבוץ בגן עם צהרון יהיה על בסיס מקום 

פנוי. לצהרון נדרש לבצע רישום בנפרד.

דגשים
המתאים.  בצהרון  שישובץ  מנת  על  ילדיכם  של  כיתתו  את  הרישום  בזמן  לציין  חובה 
הורה אשר אינו יציין את הכיתה אין המתנ”ס מחוייב למצוא לו מקום. הורים המעוניינים 
הסעות  יצאו  שלא  מכוון  צהרונים  עם  בגנים  רק  ילדיהם  את  לרשום  חייבים  בצהרון 

לאסוף ילדים מגנים בעיר.

התשלום
צהרוני הגנים: תשלום חודשי של 935 ₪ לחודש

צהרוני בתי ספר:  כיתות א’-ב’ 735 ₪ במסגרת תכנית “ניצנים”. כיתות ג’ 935 ש”ח 

א למתנ”ס שמורה הזכות לשינויים .
א החלטות ממשלת ישראל יחולו על הצהרונים הרלוונטיים . 

 6 עד  לחלק  )ניתן  הרישום  במעמד  מראש  יגבה   09/2018 ספטמבר  חודש  תשלום  א 
תשלומים(

*** ט.ל.ח
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מיפוי בתי החינוך, גני הילדים והצהרונים לפי אזורי הרישום:

שם בית 
החינוך

גנים 
לגילאי 

4-5

גנים 
שמות הרחובותצהרונים בגניםלגילאי 3

ממלכתי
יפה נוף

מור
צליל
קשת

שיר
ענבל

בר 
מיתר

סול
הרמוניה 

)גן 3-4(

בר ומור
צליל ומיתר

פעמון וקשת
שיר וסול

שכ’ יפה נוף:
חנה רובינא
נעמי שמר

שייקה אופיר
שד’ בן גוריון 

אהוד מנור
שושנה דמארי

שכ' אלונים:
שד’ הדקלים
רבי אלימלך

האורן
כרמל

הגלבוע
מוריה

גילה
גולן

גלעד
בשן

תבור
נבו

ארבל
מירון

חרמון
עצמאות

בנטל
כנען

ממלכתי
הדר

הדרים
ניצנים
יסמין

שמואל
אמנון ותמר

חרצית
אייל

גיל
ירדן
לוי 

חצב
רקפת

גיל וירדן
שמואל
חרצית

אמנון ותמר

הרב קוק
עולי הגרדום

השושנים
הנרקיס
האיריס
הנורית

אח”י אילת
סביון

כלנית
רקפת

הוורדים
הל"ה

רמב”ם
ההדרים

* תורמוס
שוהם

גזית
אלפסי

ברוש עד פינת 
השקד, שד’ 

מנחם בגין עד 31 
חצב 
צבר

צבעוני
המרגנית 

חרצית
מוצקין
דודאים

יסמין
אלי כהן

הרצל
ההגנה
אשוח
דפנה
בזלת

צור

דן
מורן

שיזף 
צאלון
גרניט

ארגמן
ספיר
תמר

אתרוג
פקאן
הזית
שקד
רימון

נחל מישר
נחל געתון

ממלכתי 
רימון

יקינטון
השרון

חוטמית
אודם

ארגמן
כלנית

גיל
ירדן

לוי
דולב

גיל ירדן
יקינטון שרון

חוטמית אודם
כלנית

צבעוני
טופז

ברקת
יקינטון

חושן
אודם
גרניט

ארגמן

ספיר
אזמרגד

לוטם
העמק

ירדן
הנגב

השרון
נחל שורק

שומרון
איילות
הגליל

שד’ מנחם 
בגין 38-85
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שם בית 
החינוך

גנים 
לגילאי 

4-5

גנים 
שמות הרחובותצהרונים בגניםלגילאי 3

ממלכתי 
שרונה

ההתחדשות
הידידות

החוסן
האחדות

גנים 
לגילאי 3-4

משאלות
האחוה

ייפתחו צהרונים
בהתאם לביקוש

השמחה
האומץ

האור
ההודיה

אהבת אדם
אריאל שרון

האושר

השפע
העוצמה

האהבה
המשאלות

ההתחדשות
החוסן

הידידות

הפריחה
השלווה
האחדות
האחווה
הרעות

ממלכתי 
עמל

סיגלון
גולני
נעים

ירמוך
חלמיש
צנחנים

אבנר
חצב

שובל

אבנר וסיגלון
שובל וחלמיש

הגפן
הדקל

התאנה
העליה
הערבה

שד’ מוריס פישר
סוקולוב
השיטה

האלה
ההדס

נחל חרוד
נחל תנינים

נחל כזיב
נחל בשור
נחל קמה

נחל דלתון
נחל ערוגות

נחל שובל
רח’ ברוש מפינת 

השקד
רח’ שרת החל מבית 

מס’ 38

נחל גלים
הירקון

נחל דליות
נחל צין

נחל רודד
נחל זויתן
נחל פולג

נחל נקרות
נחל משושים

נחל שגיא
תותחנים

גולני
צנחנים

גבעתי
פלמ”ח

יפתח
נחל קישון
המייסדים

יהודה הלוי
בר כוכבא

אגוז
שקמה

חרוב
יחזקאל

הרדוף
האלון
רותם
צלף
דולב
אשל

סיגלון
אלמוגן

ויצמן
שד’ רבין

גיבורי 
ישראל

נחל חלמיש

ממלכתי דתי
בר אילן

שלמה
חיננית

גרשון
דבוניא 

חב”ד

חיננית
רישום על אזורי

חרדי פני 
מאיר 

מוסד המוכר 
שאינו רשמי

גני פני 
מאיר

גני פני 
מאיר

גני פני מאיר

רישום על אזורי

גן משה 
מוסד המוכר 
שאינו רשמי 

ממלכתי

רישום על אזוריגן משה לגילאי 3 בלבד

חרדי ממ”ח 
חב”ד 

מוסד המוכר 
שאינו רשמי

גדמיכל

רישום על אזורי

* תוספת לרישום לתושבים ברחוב תורמוס:
 גילאי 3  ניתן לבחור גם את גן “דולב”        גילאי 4-5  ניתן לבחור גם את גן “כלנית”



www.kfar-yona.muni.il 

09
-8

34
27

54
ה 

תני
ס נ

פר
קס

 א
ה:

פס
הד

ב ו
צו

עי

הרישום יתקיים בין התאריכים:
יג’ בשבט תשע”ח, 29.01.2018
ל’ בשבט התשע”ח, 15.02.2018


