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קריית אונו
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הורים יקרים,

ילדכם מתחיל עתה את דרכו במערכת החינוך ,במהלכה יפגוש את מי
שיקנה לו כלים ומיומנויות  ,יטפח ערכים ויכשיר אותו לקראת האתגרים
המצפים לו בעתיד.
אגף החינוך ומחלקת גני הילדים ערוכים לקראת ילדכם ויקלטו אותו לגן
המטפח אקלים חינוכי מיטבי ומקדם תכניות העשרה .הצוות החינוכי מקצועי
ביותר  ,מסור ,מיומן ויעשה הכל על מנת שילדכם ירגיש אהוב ומוכל .הרישום
לגן הילדים הוא אירוע חשוב ומשמעותי לילדים ,להורים ולמשפחה כולה.
אנו נרגשים לקראת מחזור חדש של ילדים נפלאים למערכת החינוך שלנו.
אני מאמין גדול בחינוך ובהיותו הגורם החשוב ביותר להצלחתו של אדם.
קריית אונו משקיעה מאמצים רבים על מנת לאפשר לכל ילד להגשים את
עצמו ולממש את יכולותיו.
המערכת העירונית מלווה כל ילד וילדה באופן אישי ומקדישה תשומת לב
רבה להתאקלמותם ולהצלחתם.
גואר דיני אמר "חינוך הוא המקצוע הקשה ביותר ,משום שהוא תובע את
ידיעת האדם העמוקה ביותר – ידיעת הנפש ,והוא גם המקצוע הנאצל
ביותר ,שכן הוא מטפל ביפה ביותר אשר נוצר – נשמת האדם".
אני מודה לכל מי שידו במלאכת החינוך – לעובדי אגף החינוך ולאנשי משרד
החינוך ,לצוותים החינוכיים ,לגננות ולסייעות ,אשר דואגים להשתלם,
להתמקצע ולהיחשף כל העת לתכניות עבודה חדשות ,המותאמות למגוון
הצרכים ההתפתחותיים של הילדים.
הורים יקרים ,בכם אני רואה את השותפים המרכזיים למשימת החינוך,
וחשוב שנפעל יחד בהרמוניה .אתם מוזמנים לשמור אתנו על קשר רציף
ולשתף אותנו בכל דבר ועניין .נעשה הכל על מנת להעניק לכם שירות
איכותי והולם בכל פנייה ,שאלה והתייעצות .יחד בכוחות משותפים ,נצעיד
את ילדנו קדימה.
החינוך הוא המחויבות הגדולה שלנו לדורות הבאים!
אני מאחל לילדים ולנו שתהיה שנת לימודים מלאה בהנאה,
בחדווה וביצירה.
רון מלכה
מ"מ וסגן ראש העיר
מחזיק תיק החינוך

2

חוברת רישום לגני הילדים

הורים יקרים,

חוברת הרישום לגני ילדים לשנת הלימודים תשפ"ג ,2023-2022
מוגשת בפניכם במטרה לספק לכם את כל המידע הדרוש לכם
לקראת פתיחת שנת הלימודים.
אם התוודעתם כבר למערכת החינוך של קריית אונו ,אתם בוודאי
רגועים וסמוכים שהרישום יבוצע בקלות ובמהירות ושהשיבוץ
והקליטה יבוצעו על הצד הטוב ביותר .אך אם זהו המפגש הראשון
שלכם עם מערכת החינוך בעיר ,ייתכן שאתם קצת חוששים .לכן,
אני רוצה להרגיע אתכם ולומר שיש לנו מערכת חינוך אחראית,
מקצועית ורגישה .מערכת ,שבעקבות הקורונה והשלכותיה,
הפכה לגמישה ומהירה יותר מכפי שיכולנו לדמיין.
העירייה פועלת כמערכת פתוחה ,ואגפיה ומחלקותיה עובדים
בתיאום עם מערכת החינוך ,ומסייעים לה בכל המובנים :בהיבטים
הפיזיים ,בהיבטים המנהליים ,ובוודאי ובוודאי בהיבטים רגשיים
וחינוכיים.
הורים יקרים ,כולם עושים כל שביכולתם על מנת שהקליטה של
הילדים והילדות למסגרות החינוכיות תהיה רכה וטובה .יש הרבה
עבודה מאחורי הקלעים על מלאכת השיבוץ ,מלאכה עדינה
ורגישה שרואה את טובת הילדים והילדות שלכם לפני הכול.
בזכות צוותי החינוך המקצועיים והמעטפת התומכת של אגף
החינוך ,אני יכול לומר לכם בבטחה ובלא מעט גאווה ,שיש על
מי לסמוך ומחכה לילדים ולילדות שלנו שנה נפלאה.

אני כאן בשבילכם ומאחל לכולנו ששנת הלימודים הקרובה
תתחיל ברגל ימין ובסימן של התחדשות ושמחה.
שלכם,
ישראל גל
ראש העיר

עיריית קריית אונו  -אגף החינוך
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נעים להכיר
הורים יקרים,

אנו שמחות ונרגשות לקלוט את ילדיכם לגני הילדים בעירנו.

הכניסה לגן הילדים מלווה בהרבה התרגשות של הילדים ושל
בני משפחותיהם .אנו מתייחסות בכובד ראש לאחריות הכרוכה
בחינוכם ובמתן מענה לצרכיהם הייחודיים.
הצוותים החינוכיים המעולים שלנו יעניקו לילדיכם חום ואהבה,
יספקו להם סביבה מסקרנת ,תומכת ובטוחה .בגן יעניקו להם כלים
ומיומנויות שיסייעו בהמשך דרכם ,ויעשו הכל על מנת לפתח את
תחושת המסוגלות שלהם.
אנו משקיעים רבות בהתפתחות המקצועית של הגננות והסייעות
ובפיתוח תכניות העשרה מגוונות לילדים.
אנו רואות בכם ,ההורים ,שותפים משמעותיים וחשובים .נשמח
להיות עמכם בקשר הדוק ,לענות לכל שאלה ולסייע בכל נושא.

בברכת הצלחה,

רחלי ליפשיץ

מנהלת מחלקת גני ילדים

נירה פרידמן

מנהלת אגף החינוך

״החינוך הוא הדרך ,האדם הוא המטרה״

גני הילדים בקריית אונו בשנת תשפ"ב
51
ממלכתי:
ממלכתי דתי5 :
8
חינוך מיוחד:
מוכר שאינו רשמי5 :
מספר הילדים בכל גן עד  35ילדים

צוות הגן:

מנהלת הגן בפיקוח משרד החינוך
וסייעת הגן בפיקוח הרשות המקומית.
ע"פ החלטת הממשלה ובכפוף להוראות משרד החינוך,
בגן בו לומדים לפחות  30ילדים בגלאי  ,4-3תשובץ סייעת
נוספת  5ימים בשבוע א'-ה'.

שעות הפעילות בגן:

בימים ראשון עד חמישי14:00-7:30 :
בימי ו' בין השעות12:45-7:30 :

(א.ד .גורדון)

אני זוכר שירים בגן כשהייתי ילד.
איך שפן כל כך קטן קיבל נזלת...
אני זוכר ארגז בחול ארמונות בנינו
ציור ציירנו במכחול אכלנו ושתינו...
אני זוכר אותם ימים הכל ברור כשמש.
השירים המשחקים ששרתי ושיחקתי זה אולי
היה מזמן אך זה נראה כמו אמש.
הם איתי בתוך תוכי אותם עוד לא שכחתי...
(מתוך שירי ילדות  /עוזי חיטמן)
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גני הילדים בעיר פועלים בכפוף לחוק חינוך חינם
הגנים פועלים כ 10-חודשים בשנה.
שנת הלימודים תשפ"ג תיפתח ביום ה' ,ה' באלול תשפ"ג,
 1בספטמבר  2022ותימשך עד יום ו',
י"א בתמוז תשפ"ג 30 ,ביוני 2023
למעט חופשות המאושרות על ידי משרד החינוך
(דף חופשות יחולק על ידי הגננת)
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מועמדים להרשמה
לשנת הלימודים תשפ"ג

הזכאים לרישום לגני הילדים לשנת הלימודים
תשפ"ג עפ"י הנחיות משרד החינוך:

גן חובה  -גיל 5

ילדים שנולדו בין התאריכים:
ג' בטבת התשע"ז 1 ,בינואר 2017
ועד י"ג בטבת התשע"ח 31 ,בדצמבר 2017

גן טרום חובה  -גיל 4

הנחיות רישום
כל ילדי הגנים חייבים ברישום כל שנה מחדש.
הרישום לגן יעשה עפ"י כתובת המגורים המעודכנת
בתעודות הזהות של שני ההורים ולפי הארנונה בלבד.

לידיעתכם ,הרישום לגני הילדים יתבצע באמצעות
האינטרנט בלבד!
כל שעליכם לעשות הוא ,להיכנס לאתר העירוני בזמנכם החופשי ולהירשם
באמצעות אתר האינטרנטwww.kiryatono.muni.il :
האתר מיועד לנרשמים אשר כתובת מגוריהם לא השתנתה ,ורק לנרשמים
תושבי קריית אונו ,שכתובתם מעודכנת במשרד הפנים ותואמת את הארנונה

ילדים שנולדו בין התאריכים:
י"ד בטבת התשע'ח 1 ,בינואר 2018
ועד כ"ג בטבת התשע"ט 31 ,בדצמבר 2018

יש לבחור באפשרות ״רישום גני ילדים״ ולמלא את
הנתונים המסומנים בכל מסכי הרישום

גן טרום טרום חובה  -גיל 3

בסיום התהליך הרישום יש לוודא כי תופיע הכתובית:

ילדים שנולדו בין התאריכים:
כ"ד בטבת התשע"ט 1 ,בינואר 2019
ועד ג' בטבת התשע"פ 31 ,בדצמבר 2019
השיבוץ לגילאי  3-4על בסיס מקום פנוי.
גילאים ושנתונים נקבעים בחוזר מנכ״ל
משרד החינוך-על פי התאריך הלועזי בלבד.

1
 2״בקשתך לרישום נקלטה בהצלחה״.

יש לעדכן את כל הפרטים ,במיוחד את מספרי הטלפון הניידים,
על מנת שנוכל לאתר אתכם בשעת הצורך.
בתום תהליך הרישום-יונפק אישור הרשמה שיישלח
אליכם לדוא״ל.

מועדי הרישום לשנת הלימוד תשפ"ג:
מיום שני ,א' בשבט תשפ"ב 3 ,בינואר 2022
עד יום ראשון ,כ״א בשבט תשפ"ב 23 ,בינואר .2022
ביטול רישום לגני ילדים:

הורים המבטלים את רישום ילדיהם לגן ,חייבים להודיע על כך בכתב וזאת
לא יאוחר מ12.7.2022-

לגן שלי
לגן
של אחי
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חשוב שתדעו!

גם אם ילדכם מבקר השנה בגן העירוני ,עליכם לדאוג לרישומו מחדש.
הרישום אינו מתבצע באופן אוטומטי.
תהליך הרישום יושלם רק עם קבלת אישור המערכת.
אין עדיפות ליום הרישום .השיבוץ לגנים יבוצע רק בתום תקופת הרישום.
למאחרי רישום  -הרישום יהיה על בסיס מקום פנוי.
בתום הרישום ובמהלך השנה תערכנה ביקורות מדגמיות לאימות כתובות
המגורים .רישום כוזב הינו עבירה פלילית.
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רישום תושבים חדשים
ומשפחות המשנות אזור מגורים
בתוך העיר

תושבים ששינו את כתובת מגוריהם בחודשים האחרונים ,לא יכולים לבצע
את הרישום באתר האינטרנט.
במידה וכתובת המגורים המופיעה באינטרנט שגויה ,יש לבצע את הרישום
באינטרנט ולפנות לאגף החינוך בכתובת מיילgali@kiryatono.muni.il :
יש לשלוח תעודת זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת+חוזה+ארנונה.

המסמכים הנדרשים לביצוע הרישום:
תעודת זהות מעודכנת של שני ההורים  -כולל ספח ילדים  -חובה!
ארנונה :צילום טופס מעודכן ,שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.
תושבים חדשים :חוזה רכישת דירה  /שכירות ,חתום ע״י עורך דין ובו
מצוין תאריך כניסה לדירה.
אישור ביטול רישום :מהרשות בה הינכם רשומים בתעודת הזהות .גם
אם לא ביצעתם רישום בפועל.
תושבים ללא דירה על שמם וללא ארנונה :יש להביא תצהיר חתום ע״י
בית משפט ,עו״ד או נוטריון המציין את כתובת המגורים וכולל את פרטי
ההורים ,הילדים ובעל הארנונה.
רישום לגן מוכר שאינו רשמי :חובת הרישום על ההורים בלבד .יש להגיע
לאגף החינוך עם אישור נספח ד׳  +תעודת זהות.
הורים גרושים :בעת הרישום יש לחתום על כתב הצהרה והתחייבות
המעידים על זכות ההורה הרושם בענייני חינוך.
מיופה כח :יש להציג תעודת זהות של מיופה הכח הרושם ,תעודת זהות
של שני ההורים וכן מכתב הרשאה חתום ע״י ההורים לביצוע רישום
תושבים חדשים :תושבים שיעברו לקריית אונו עד סוף שנת  2022יוכלו
לרשום את ילדיהם לשנת הלימודים הקרובה .תושבים שעתידים לעבור
בשנת  ,2023יגיעו לרישום סמוך למועד המעבר.
נחתם הסכם ולא יצא לפועל לאחר הרישום לגן :שכירות ,או נרכשה דירה
ותאריך הכניסה נדחה או העסקה בוטלה-חובה לעדכן את מחלקת גני
הילדים על מנת לבצע שיבוץ מחדש.

בקשות מיוחדות:

בקשות מיוחדות על רקע משפחתי ,רפואי ,פסיכולוגי ובצירוף
מסמכים רלוונטיים ניתן להגיש מ 3 -בינואר עד  23בינואר
 2022בלבד על טופס בקשה מיוחדת לשיבוץ ,המופיע באתר
האינטרנט ולהעביר למחלקת גני ילדים.

בעיות רפואיות:

הורים לילדים הסובלים מבעיות בריאות חריגות .כגון:
אלרגיה חריפה ומסכנת חיים המחייבת התארגנות מיוחדת
(סייעת רפואית אישית) ,או צורך פיזי (הנגשה) לשנה"ל
תשפ"ג מתבקשים להודיע על כך בצירוף מסמכים רפואיים
למחלקת הפרט במייל:
sigald@kiryatono.muni.il
לא יאוחר מה30/5/22 -

רישום תאומים לגני ילדים:

הורים לתאומים ניצבים בפני אתגרים ייחודיים .העיקרי
ביניהם הוא סיוע לילדיהם לפתח אישיות עצמאית ותחושת
נפרדות ,המגדירה כל אחד מהם כאדם שלם בפני עצמו
ובמקביל לשמור ולחזק את הקשר התאומי ביניהם ,המהווה
מרכיב חיוני בזהותם .המדיניות העירונית דוגלת בהפרדה בין
תאומים למעט במקרים בהם יש בקשה מפורשת אחרת של
ההורים .ניתן להתייעץ עימנו בנושא.

מסירת פרטים שאינם נכונים ומדוייקים על מקום המגורים הקבוע של הילד/ה
תביא לביטול הרישום ומיצוי כל הדרכים החוקיות הנתונות בידי הרשות כנגד
מבצעי הרישום.
אם מופיעה כתובת שגויה באתר האינטרנט  -יש לשנות אותה באגף החינוך.
רישום כוזב הינו עבירה פלילית!
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חוברת רישום לגני הילדים

עיריית קריית אונו  -אגף החינוך
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גני חינוך מיוחד:

בקרית אונו קיימים גנים שפתיים (לילדים מעוכבי שפה) וגנים
תקשורתיים .חוק החינוך המיוחד מאפשר לילדים ללמוד בגנים
של החינוך המיוחד או בגנים רגילים בשילוב יחידני/קבוצתי בעזרת
תוספת של הוראה ושירותים מיוחדים.
הפניה לוועדת איפיון וזכאות יכולה להיעשות על ידי ההורים,
המסגרת החינוכית  ,או כל גורם מקצועי הסבור כי צריך להפנות
את הילד לחינוך מיוחד .הפניה לוועדה צריכה להיות עד סוף חודש
אפריל בכל שנה.
את הבקשות לוועדה יש להפנות למנהל המחלקה לטיפול בפרט,
הגב' טלי משה ,ולצרף האבחונים והמסמכים הרלוונטיים.
ילד שיוחלט על השמתו בחינוך המיוחד ,ישובץ במסגרת החינוכית
שלהערכת המערכת היא המתאימה ביותר לצרכיו.

ועדות מקצועיות – ועדת זכאות ואפיון:

"ועדת הזכאות והאפיון היא ועדה מתוקף חוק הקובעת את
זכאותו של תלמיד עם מוגבלות לשירותי חינוך מיוחדים ,את
רמת התפקוד שלו ואת היקף סל השירותים( "...מתוך :חוברת
שירותי חינוך מיוחדים לתלמידים עם צרכים מיוחדים ,משרד
החינוך)
לפרטים נוספים על התיקון לחוק ניתן לקרוא באתר פורטל
הורים משרד החינוך.
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents

ועדות מקצועיות–דיון רב מקצועי

מיועד לתלמידים העתידים לעלות לגן חובה
בקיץ שנת  2018אישרה הכנסת את תיקון מספר  11לחוק
החינוך המיוחד.
שינוי החוק מכוון למתן מענה מותאם לכל תלמיד בהתאם
למאפייני התפקוד שלו ,לצרכיו הייחודיים ולתמיכה הנדרשת לו,
כדי לאפשר לי השתתפות בתהליך הלמידה ,מיצוי יכולות וקידום
בתחום הלימודי ,החברתי והרגשי.
בתהליך האיתור והליווי לוקחים חלק גן הילדים בסיוע השירות
הפסיכולוגי ,בשיתוף המתי"א והפיקוח של גני הילדים.
מטרת התהליך היא להציע להורים אפשרות לסייע לילדיהם
בשנת הלימודים הבאה באמצעות הגשת בקשה לשקילת
זכאותם לקבל תמיכה מסל השילוב היישובי במסגרת הגן.
בקשה זו נבחנת בדיון רב מקצועי בנוכחות נציג ממתי"א ,פיקוח
או נציגו ,פסיכולוג ,נציג רשות ,ההורים וכל נציג מטעמם אם
מעוניינים בכך.
יש לפנות לגננת למידע נוסף והמשך תהליך.

המתנ״ס
קריית אונו

המרכז לגיל הרך ולמשפחה

רישום לצהרונים

רשת צהרוני “חוויטף” של מתנ”ס
קריית אונו
ההרשמה באמצעות אתר המתנ"ס בלבד:
www.hamatnas.co.il

בהתאם לזמני הרישום של גני הילדים 23.1.22-3.1.22
רשת צהרוני "חוויטף" פועלת בהדרכה וליווי של רשת "צהרים
טובים" של החברה למתנ"סים בעיר ומעניקה לילדכם סביבה
המשכית ובטוחה ,פנאי איכותי ומיומנויות חברתיות בדרך
חווייתית ומעשירה.
אנו מאמינים שניתן ורצוי לממש מטרות חינוכיות וחברתיות בדגש
על ערכים ,שוויון הזדמנויות ו"קבלת האחר".
הסביבה החינוכית בצהרון מאפשרת התנסות ולמידה בשילוב
של תכניות העשרה ,משחקים חברתיים ,ובאווירה חווייתית.
הצהרון יפעל מיום רביעי  1בספטמבר  2022ועד  29ליולי .2023

השיבוץ לצהרון כפוף לשיבוץ הילדים עפ"י קריטריונים
של אגף החינוך בעיר ועל בסיס מקום פנוי.
יתכנו שינויים במחיר הצהרון – כפוף למחיר המפוקח

לפרטים טל׳03-7402202/3 :

cgilr@kono.matnasim.co.il

"החינוך  -נביטת הטוב בנפש הילדים" (אפלטון)
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דתי

אתרוג
אלמוגן
אגוז
תמר
גפן

שלמה המלך 30
שלמה המלך 30
פינקס 38
פינקס 38
פינקס 38

6741469
5352579
5342325
6357522
5368178

בשנה"ל תשפ"ג יתכנו שינויים
בשיוך הגנים לבתי הספר

12

ניר

רימונים

ברוש
ארז
תות
שקד
רימון
אלה
אלון
צאלון
דובדבן

בר יהודה 8
בר יהודה 8
המעגל 56
המעגל 56
המעגל 3
המעגל 3
קורצ'ק 27
קורצ'ק 27
בר יהודה 2

5342767
7362257
5352568
5352567
5098746
6030920
7160934
5345378
7161098

יעקב כהן

גני ילדים ממלכתיים
וממלכתיים-דתיים בקריית אונו
בשנת תשפ"ב

סנונית
כנרית
גני אילן
כחל
דוכיפת
שחף
אנפה
נחליאלי
עפרוני
אשכולית

5340018
וינגייט 2
5352572
וינגייט 2
5352570
משה סנה
5352471
הרצל 66
9103930
הרצל 66
הרב שלום יצחק 6739691 1
5342528
מונטפיורי 24
5358731
מונטפיורי 24
5352204
ז'בוטינסקי 22
5352582
ז'בוטינסקי 22

סביון
לילך
ורדים
רותם
סחלב
יסמין
תלתן
נופר

הכפר 6
הכפר 6
הכפר 6
הכפר 6
הכפר 6
הדרור 19
הדרור 19
הכפר 6

5356017
5345668
6358136
7360959
6353445
5342187
5352141
5345628

עלומים

ורשה

דן
חרמון
גמלא
סער
שניר
ירדן
פולג

נחל גמלא 12
נחל גמלא 12
נחל גמלא 12
נהר הירדן 8
נהר הירדן 8
נהר הירדן 8
נהר הירדן 8

7443057
7443056
7443057
6355412
6355403
6345859
6243984

רשימת גני ילדים
בעיר

שם הגן

כתובת הגן

הדר
הדס
חבצלת
חצב
סתוונית
בשמת
שושן
נרקיס
יקינטון
אירוס

ההדר 10
ההדר 10
חבצלת 12
חבצלת 12
חבצלת 12
צדקיהו 6
שאול המלך
צדקיהו 6
צדקיהו 6
צה"ל 55

5352426
5273957
5342950
5341795
6033118
6739767
9026019
7363116
5341981
5358732

שרת

שם הגן
ארבל
ארגמן
מירון
רביד
גולן
יהב
תבור
אודם
גלבוע
כרמל
להבים
פסגות
כרמים
הרדוף
בנטל

כתובת הגן
יצחק רבין 30
יצחק רבין 30
סעדיה גאון 30
יצחק רבין 30
יצחק רבין 30
יצחק רבין 2
יצחק רבין 29
יצחק רבין 29
יצחק רבין 31
יצחק רבין 31
יצחק רבין 30
דרך איתן  1א'
דרך איתן  1א'
רש"י  2א'
רש"י  2א'

טל’ בגן
6297960
6297583
5533264
6436713
6346066
6298682
7362270
7362317
6353447
5291706
5030692
5048824
5099668
5532905
5532711

טל’ בגן

גני ״מוכר שאינו רשמי״ על ידי משרד החינוך לגילאי ( 3אינם גנים עירוניים):
גן דמוקרטי | בא לי גן | בראשית | וולדורף (אנתרופוסופי) | ירוק בטבע
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שיבוץ לגני הילדים
השיבוץ וההרכב הגילאי בגן ייקבע בהתאם לאמות המידה הנהוגות ברשות
ועל פי שיקולים עירוניים.
אין ״מעבר אוטומטי״ מגן טרום חובה לגן חובה הצמוד לו במבנה .אין השיבוץ
בגן טרום חובה מסוים מבטיח שיבוץ בגן חובה זה בשנה״ל הבאה.
ברצוננו להדגיש ,כי מדי שנה נערך רישום לגני הילדים והשיבוצים נעשים
בהתאם לנרשמים באותה שנה באותו אזור.
שלב הרישום הינו טכני ,בו נקלטת בקשת רישום בלבד ,ואינו מבטיח שיבוץ
לגן מבוקש .אם בקשתכם לגן מסוים נובעת מסיבה מיוחדת ,יש לפרטה
בכתב על טופס ״בקשה מיוחדת לשיבוץ״ .את הבקשה יש להעביר למחלקת
גני ילדים ולצרף המסמכים הרלוונטים.
הודעה על שיבוץ לגן הילדים תישלח לביתכם במהלך חודש יולי .ניתן יהיה
לראות את השיבוץ באינטרנט ולהדפיס את הודעת השיבוץ.
כניסת ילד/ה לגן מותנית בהצגת אישור הלימודים של אגף החינוך בתחילת
השנה לגננת הגן.

קריטריונים לשיבוץ

מועד רישום  -ביצוע הרישום במועד הרישום המוכרז והרשמי.
גיל הילד  -בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהילד הגדול ביותר לצעיר
ביותר.
זרם חינוכי  -שבחרו ההורים (ממלכתי/ממלכתי דתי/מוכר שאינו רשמי).
אזור מגורים  -גן באיזור המגורים עפ״י הכתובת המופיעה בתעודת זהות/
חוזה רכישת דירה או חוזה שכירות חתום ע״י עו״ד.
איזון ילדי הגן  -בנים ,בנות.
מענה לצרכים ייחודיים  -עפ"י שיקולים מקצועיים

הרכב גילאי

רוב גני הילדים בעיר הינם גנים דו-גילאים .בד״כ ילדי חובה משולבים עם טרום
חובה וילדי טרום חובה משולבים עם טרום טרום חובה .ההרכב הגילאי בכל גן
נקבע בסוף תקופת הרישום על פי מאפייני הרישום בפועל באותה שנה.
יתכנו שינויים בייעוד הגנים בהתאם למספר הנרשמים לגן ולגילאים הרלוונטיים.

חשוב שתדעו!
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שנתון גילאי  3ישובץ לגנים לאחר קליטתו של כל שנתון גילאי ארבע.
השיבוץ לגן ייעשה בהתאם לתאריכי הלידה ,מהילד הגדול ביותר לצעיר
ביותר למעט מקרים מיוחדים.
כל שינוי בשיבוץ נתון לשיקול דעת של הרשות.
שיבוץ גננות נעשה ע״י משרד החינוך בתיאום עם אגף החינוך.
נא להימנע מפניות חוזרות ונשנות בנושא השיבוץ.
ערעור על שיבוץ–ניתן לערער עשרה ימים מפרסום הודעת השיבוץ באתר.
לא ניתן לבחור גן והשיבוץ ייעשה עפ"י אמות מידה לשיבוץ.

תשלומי הורים
כרשות שפניה לתושב ומתוך רצון לשיפור והתייעלות
מתמדת ,אנו שמחים לעדכן על שירות מתקדם שביטל
את איסוף הכספים בגן על ידי הגננת והתשלום ייגבה על
ידי הרשות המקומית.
התשלומים היחידים המותרים לגבייה על ידי הרשות
תשלומי חובה ותשלומי רשות כמפורט:
ביטוח תאונות אישיות
הזנה  ₪ 87לחודש לעשרה חודשים
תל"ן (שיעורי ריתמוסיקה  2xוחינוך גופני)
סל תרבות:
טיולים ,רכישה מרצון ,מסיבות

49
870
597
79
239

₪
₪
₪
₪
₪

הסכומים הנ"ל מבוססים על הסכומים
שנגבו בשנת הלימודים תשפ"ב.
בשנת הלימודים הבאה ייתכנו שינויים בסעיפים
ובגובה הסכום על פי חוזר מנכ"ל.
פרטים על התכניות ועל עלותן בשנת הלימודים
תשפ"ג יימסרו להורים באסיפת ההורים.
במעמד הרישום יש להסדיר את אמצעי התשלום.
התשלומים ייגבו בהוראת קבע (ניתן להוריד מהאתר
להחתים את הבנק ולהעביר למחלקת גני ילדים כרטיס
אשראי ב– 3תשלומים אוקטובר נובמבר ודצמבר או
שניתן לשלם במזומן  /המחאות מול מחלקת הגביה ב–
 3תשלומים אוקטובר נובמבר ודצמבר.
באתר האינטרנט תתבקשו לאשר את גביית
התשלומים הנ"ל.
קיום הפעילויות והחוגים מותנה בהסכמה ובגביית
התשלומים מכלל ההורים.
הנחות – יש להגיש אישור מהרווחה עד לתאריך
( 10/9/2023ההנחה על התל"ן בלבד).
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הדגשים חינוכיים
בגני ילדים
"כל מה שאני צריך באמת למדתי בגן הילדים " (רוברט פולגום)

גני הילדים הממלכתיים והממלכתיים – דתיים הינם מסגרות חינוכיות
לימודיות לילדים בני  .6-3מסגרת חינוכית – לימודית ,המקדמת
התפתחותם המיטבית של הילדים ,המעודדת סקרנות ,חקר ולמידה,
שמטרתה לקדם ולטפח את יכולותיו :הקוגניטיביות ,הרגשיות,
החברתיות והמוטוריות של הילד בגיל הרך ,וכן להקנות ערכים ,ידע
ומטען תרבותי .מסגרת החינוך הממלכתית – דתית מקנה בנוסף את
יסודות האמונה הדתית וקיום המצוות.
גני הילדים בקרית אונו מקדמים את מודל "הגן העתידי" המעודד
עשייה המותאמת למאה ה –  21ולילדים הנמצאים בגנים בעידן הנוכחי,
המכונים "דור האלפא".
עוגני "הגן העתידי" :יצרנות וטכנולוגיה ,קהילתיות ,קיימות מרחבי חיים,
אקטיביזם וביטוי אישי ,בשימת דגש על ידע ערכים ומיומנות .פעילות
חינוכית רב תחומית הנעשית בדרכים מגוונות מבחינת סוגי הפעילות
ומסגרת הלימוד.
הלמידה מתרחשת בדרך חווייתית ,אותנטית ובאמצעות המשחק לסוגיו.
ארגון סביבה המאפשרת חקר ובהתאמה ליכולת הלמידה של הילדים
לצרכיהם לתחומי העניין ומתוך בחירה.
אנו הרשות המקומית ומשרד החינוך ,עושים כל שביכולתנו על מנת
לטפח ,לקדם ולהוביל את העבודה החינוכית והתוכנית ברוח "הגן העתידי"
בהלימה ליעדי משרד החינוך ובהתאמה לאפיוני דור האלפא.

תכניות ייחודיות:
ספארי

תכנית ייחודית – גן הילדים מגיע לספארי לביקור לימודי ארבע פעמים
במהלך השנה .הילדים נחשפים לתכנים לימודיים מעולם החי ,כמו:
משפחות בעלי חיים ,תזונה ובריאות ,תקשורת ועוד ,בהתאמה לתכנית
הלימודים בגן .מטרות התכנית הן :ליצור אצל הילדים זיקה לעולם החי
ולטבע שסביבם ,לפתח כבוד ואחריות כלפי עולם זה ,בדרך של למידה
חווייתית ,חוקרת ועצמאית במחיצת בעלי חיים.

חינוך סביבתי לגיל הרך

הגיל הרך מהווה גיל משמעותי להיכרות ראשונית של הילדים עם נושאים
סביבתיים מתחומי תוכן מגוונים ,המעודדים חינוך סביבתי ערכי בקרב
קהילת הילדים ,באמצעות טיפוח אורח חיים מקיים בפעולות יומיומיות
אצל צוות הגן ובחיי הגן .הטמעת התכנים תתבטא בגן באמצעות :לוח תוכן
ירוק ,תורנים ירוקים ,פינות טבע פעילות ,פסולת באמנות ,מיחזור ועוד.
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״זהב בגן״

תכנית ייחודית הפועלת לשילוב הדור השלישי בגני הילדים
בהתנדבות .המתנדבים הגמלאים ,מגיעים לפחות אחת
לשבוע לגן ,מעשירים את הילדים במכלול נושאים ומובילים
יוזמות ייחודיות ,המבוססות על עולם הידע והפנאי שלהם,
במטרה לקרב בין הדורות.

”אנגלית בשיטת הלן דורון“

פיילוט ב 6-גני חובה .למידת השפה בדרך חוויתית ,המשלבת
הרבה הנאה באמצעות המחזה ,המחשה ,ריקודים ושירים
באנגלית .בשילוב ערכת למידה לבית לתרגול ולחזרה.

"המרוץ לחלל"

קרן רמון מביאה את החלל לגני ילדים .תוכנית ייחודית
שמטרתה לפתח ולבסס תשתית מדעית טכנולוגיות בגן
בדרך חווייתית .היכרות ראשונית עם עולם החלל .הילדים
עוברים הכשרה לאסטרונאוטים צעירים על כדור הארץ.

"הגן החברתי"

בשיתוף השירות הפסיכולוגי של העיר .פיתוח והרחבה
של מיומנות חברתיות .מקנה לילד כלים לשיפור התקשורת
החברתית – רגשית .במסגרת התוכנית מתקיימים ערבי
העשרה לכלל הורי הגן.

שחמט

משחק השחמט הינו כלי אוניברסאלי לפיתוח האישיות של
האדם .בין מטרות התוכנית :פיתוח יכולת תכנון ,קבלת
החלטות ופתרון בעיות .המשחק מאפשר דיאלוג חברתי ראוי
בין המשתתפים.
התכנית פועלת בחלק הראשון של השנה בגני החובה בעיר.

"מתמטיקה זה משחק ילדים"

חיזוק תחום זה מתבצע בכל שכבות הגיל .על מנת לייצר
רצף הולך וניבנה מהגן ועד סיום התיכון .ההוראה בגן נעשית
באמצעות שירים ,משחקים ,התנסויות ,ופעילויות ,דרכן הילד
לוקח חלק בעולם בעודו הולך ומגלה אותו.

יעדים מרכזיים בעבודה החינוכית
בגיל הרך בעיר:

קידום תחומי הפדגוגיה ו"הגן העתידי" בהלימה למדיניות
העירונית וליעדי משרד החינוך.
איתור ומתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים.
פיתוח יוזמות לימודיות חדשות בגני הילדים.
קידום תכנית רצפים  -מעבר מגן הילדים לכיתה א׳.
טיפוח הקשר עם ההורים ועם הקהילה.
קידום וטיפוח מיומנויות חברתיות
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ימים ראשונים בגן
המעבר לגן הילדים הינו צעד חשוב ומשמעותי בשרשרת ארוכה של
מעברים ,אותם יחווה הילד במערכת הלימודית הפורמלית .צעד זה עשוי
להשפיע על אופן השתלבותו העתידית .הכניסה לגן מלווה בהתרגשות
ובחששות .על מנת להקל על ילדכם את המעבר ,הוא זקוק לתמיכתכם
ולתמיכת הצוות החינוכי .חשוב שתהליך ההסתגלות לגן יהיה הדרגתי.
מסר חיובי ומרגיע יסייע לילד ויקל עליו את השתלבותו ואת קבלת כללי
המסגרת החדשה.

כניסת הילדים החדשים לגני  3-4תיעשה בצורה הדרגתית.
להלן נהלי העבודה בשבוע הראשון ללימודים:
ביום הראשון ללימודים10:00-7:30 :
11:00-7:30
ביום השני ללימודים:
על אף הנאמר לעיל ,ילדים שזו להם שנת הלימודים השנייה בגן ,ישהו
בגן עד סוף יום הלימודים החל מן היום הראשון.
בגנים בהם לומדים ילדי חובה ,הלימודים יתקיימו כסדרם למן היום הראשון.
בכל מקרה ישהו הגננת והסייעת בגן הילדים למן היום הראשון עד סוף
יום הלימודים.
הצהרונים יופעלו החל מהיום הראשון ללימודים עם סיום הפעילות.

גמילה מחיתולים
תהליך גמילת הילדים מתוך הנחיות משרד החינוך :9/13
ילדים בגיל  3הנכנסים למערכת החינוך הציבורית ,הינם ילדים שנמצאים
בשלב התפתחותי שבו מרביתם גמולים מחיתולים .האחריות לגמילת
הילדים מוטלת על ההורים.
כדאי ומומלץ מאוד לבצע את תהליך הגמילה מחיתולים לפני תחילת
שנת הלימודים.
גני הילדים אינם ערוכים לטיפול בילדים ,שאינם גמולים מחיתולים .לפיכך,
על ההורים לגמול את ילדיהם עד תחילת שנת הלימודים ולכל המאוחר,
כחודש לאחר תחילת השנה.
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בעלי תפקידים בגני הילדים
בקריית אונו
מנהלת אגף החינוך:
נירה פרידמן
עוזרת מנהלת אגף החינוך:
מיכל כהן
טל׳ - 03-5300600 :שלוחה 8
מנהלת המחלקה לגני ילדים:
רחלי ליפשיץ
פקס03-7361543 :
rachel2@kiryatono.muni.il

מזכירות המחלקה לגני ילדים:
גלי פתחי
טל׳03-5300600 :
gali@kiryatono.muni.il

מורן בר כליפא
טל׳03-5300600 :

moranb@kiryatono.muni.il

מפקחות משרד החינוך:
נאוה כהן  -מפקחת החינוך הממלכתי
שרונה בן שושן  -מפקחת החינוך הממלכתי-דתי
אורית בסטיקר  -מפקחת חינוך מיוחד
חני פלד  -יו״ר צוות עיר ומפקחת על היעוץ
רכזת פניות הציבור באגף החינוך:
אורנה ברדוגו
טל׳03-5300600 :
mokedch@kiryatono.muni.il

מנהלת המחלקה לטיפול בפרט:
טלי משה
tali@kiryatono.muni.il

מזכירת המחלקה לטיפול בפרט:
סיגל דגמי
טל׳03-5300600 :
sigald@kiryatono.muni.il

רכזת גני ילדים בשירות הפסיכולוגי:
מיכל לזינגר-שרקא
טל׳03-5356692 :
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י ְַל ֵדי ַהּגַ ן
נורית יובל

ִמי ְמ ַׂש ֵחק ִעם ֲח ֵב ִרים?
רֹוקד ו ְָׁשר ִׁש ִירים?
ִּומי ֵ
ֲאנַ ְחנּו יַלְ ֵדי ַהּגַ ן!
ִמי ּבֹונֶ ה ְּב ֻק ִּבּיֹות?
נֹוהג ִּב ְמכֹונִ ּיֹות?
ִּומי ֵ
ֲאנַ ְחנּו יַלְ ֵדי ַהּגַ ן!
רֹופא? ִּומי ָאחֹות?
ִּומי ֵ
ִמי ְמ ַח ֵּבק ֻּבּבֹות ּבֹוכֹות?
ֲאנַ ְחנּו יַלְ ֵדי ַהּגַ ן!
ִמי ְמ ַט ֵּפל ְּבכָ ל ִּפּנָ ה?
ִּומי ַמ ְׁש ֶקה ֶאת ַהּגִ ּנָ ה?
ֲאנַ ְחנּו יַלְ ֵדי ַהּגַ ן!
אֹופה עּוגָ ה?
ִמי ַּב ִמ ְט ָּבח ֶ
ִמי ִמ ְׁש ַּת ֵּתף ַב ֲחגִ יגָ ה?
ֲאנַ ְחנּו יַלְ ֵדי ַהּגַ ן!
ִמי ְמ ַצּיֵר ִּומי ַמ ְד ִּביק?
צֹוחק? ִּומי ַמ ְצ ִחיק?
ִּומי ֵ
ֲאנַ ְחנּו יַלְ ֵדי ַהּגַ ן.

היכנסו לדף הפייסבוק
של "אגף החינוך"
עיריית קריית אונו

רחוב יצחק רבין  ,2קריית אונו 5551007
טל' | 03-5300600 :פקס03-7361543 :

