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הורים יקרים,
פתיחת תקופת הרישום לשנת הלימודים הבאה היא ארוע מרגש בו נקלטים ילדים חדשים לצד תלמידים ותיקים 
במסגרות החינוך השונות תוך מתן מענה הולם לכל תלמידה ותלמיד על פי צורכיהם ויכולותיהם בחינוך הפורמלי 

והמשלים.
בדומה לשנה הנוכחית, תמשיך ותלווה המועצה בשנת הלימודים הקרובה תהליכים חברתיים, חינוכיים וכן תוכניות 

ופעילויות במערכת החינוך המועצתית . בנוסף נמשיך גם השנה לבנות ולשדרג את מוסדות החינוך בהתאם 
למדיניות המועצה.

כראש רשות שחרט את קידום החינוך על דגלו כערך עליון, דלתי פתוחה ואזני קשובה לכל פנייה שלכם. אגף 
החינוך במועצה עומד לרשותכם, ישמח לשרת אתכם וייתן מענה על הצד הטוב ביותר על מנת שנוכל יחד ובכוחות 

משותפים להעניק לילדינו שירותי ותכני חינוך איכותיים ומגוונים.
אני מקדם בברכה את הנרשמים החדשים ומאחל להם הצלחה רבה והגשמה עצמית.

 
בברכת הצלחה,

דוד יפרח
ראש המועצה

ברכת ראש המועצה
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ברכת מנהלת אגף החינוך
הורים יקרים,

רישום ילדיכם לגני הילדים הוא תהליך המלווה בהרבה תקווה. אין מדובר רק בהליך טכני, אלא בחיבור אמיתי בין 

האוצרות הפרטיים שלכם לבין מערכת החינוך הציבורית. זהו תהליך ששזורים בו הרבה אמונה, אמון, שותפות 
והערכה הדדית.

אין ספק שהתהליך מלווה גם בחששות: האם הילד יצליח, האם יהיה לו טוב, האם יהיה מאושר ללכת אל הגן.
וכאן אנחנו כאן בשביל הילדים, ושדות דן מצמיחים אנשים.

מערכת החינוך בשדות דן שמה לעצמה שלושה יעדים מרכזיים: אקלים חינוכי, הישגים לימודיים וחדשנות.
כל ילד יחוש טוב בחברת הילדים, כל הילדים יגיעו להישגים לימודיים וכולם יאהבו ללכת למוסדות החינוך מתוך 

מעורבות בלמידה. 
צוות גני הילדים שוקד על מנת לעמוד ביעדים אלו, ועל מנת לגדל את ילדיכם באושר ובמקצועיות. 

אגף החינוך ומחלקת הגיל הרך נמצאים פה עבורכם, משתדלים למען הצלחת ילדיכם ורואים עצמנו ככתובת 
עבורכם בכל שיידרש.

 
בברכת הצלחה רבה והרבה נחת,

ד"ר שרה זילברשטרום
מנהלת אגף החינוך
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מחלקת גיל הרך מקדמת בברכה ובהתרגשות גדולה את ילדי המועצה המצטרפים למערכת החינוך לשנה"ל תשפ"א.
בימים אלו אנו פותחים את שערנו לרישום גני הילדים "לצעירים שבחבורה" שזוהי להם הכניסה הראשונה למערכת 

החינוך הרשמית, ומבקשים לאפשר להם כניסה טובה ברגל בוטחת.
הגיל הרך נחשב לתקופה משמעותית ביותר בהתפתחות של האדם, ועל כן צוותי החינוך המסורים בגני הילדים, 

צוותי הפיקוח ממשרד החינוך ואנשי אגף החינוך על מחלקותיה משלבים ידיים ליצירת מערכת חינוך איכותית 
ואיתנה. מערכת ששמה לה למטרה לאפשר תהליך התפתחות משמעותי לכל ילד וילדה באהבה רבה , במקצועיות 

ובאמון מלא.
חינוך של כל ילד וילדה מוטל בראש ובראשונה על הוריו ומערכת החינוך מצטרפת לתהליך זה בגיל 3.

אני מאמינה מארג נכון של השותפות הזאת תוך הדברות מתמדת מכבדת ומקצועית תאפשר לכולנו יצירת אקלים 
חינוכי מיטבי ומצמיח לכל ילדי הגנים.

בחוברת זו תוכלו למצוא את ההנחיות לביצוע  תהליך לרישום בגני הילדים.
אגף החינוך בכלל ומחלקת גיל הרך בפרט עומדת לרשותכם לסיוע וייעוץ.

בברכת התאקלמות מהירה והנאה מרובה מגן הילדים שלכם,

 מיכל נתיב
מנהלת מחלקת הגיל הרך

ברכת מנהלת מחלקת הגיל הרך 
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שנת הלימודים תיפתח ביום שלישי י"ב אלול תש"פ, 1 בספטמבר 2020 

אסיפת הורים מתקיימות באחריות הגננות

מועד פתיחת שנת הלימודים תשפ"א
ושעות הפעילות בגן:

גני הילדים פועלים בשעות 07:30 – 14:00
הגעה לגן עד השעה 8:30 - בהתאם להנחיות הקב"ט בשעה זו נסגרים השערים.

שעות הפעילות בגנים בימים הראשונים לילדים שזו שנתם הראשונה במערכת החינוך:
ביום הראשון ללימודים בין השעות 07:30 – 10:00

ביום השני ללימודים בין השעות 7:30 – 11:00
ביום השלישי יתנהלו הלימודים כסדרם.
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מועדי רישום לפי שנתון

זכאים להירשם ילדים אשר נולדו בין 
31.12.2017-1.1.2017

שנתון 
גיל 3 

שנתון 
גיל 4 

זכאים להירשם ילדים אשר נולדו בין 
31.12.2016-1.1.2016

שנתון 
גיל 5 

זכאים להירשם ילדים אשר נולדו בין 
31.12.2015-1.1.2015
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נהלי הרישום

תעודת זהות של 2 ההורים עם כתובת מעודכנת 
- )כולל הספח בו מופיע/ה הילד/ה(

- בעלי דרכון יצטיידו בדרכוני ההורים והילד.

אמצעי תשלום: כרטיס אשראי, הוראת קבע חתומה.

תושבי חוץ )מבקשי רישום אשר אינם תושבי המועצה( מתבקשים להגיש בקשה לרישום.
תשובה לזימון לרישום תינתן לאחר החלטת ועדת חריגים במהלך אוגוסט 2020 אם יתקבלו - יש 

להביא לרישום אישור ביטול מהרשות ממנה הם מגיעים.

מסמכים הדרושים לביצוע רישום לגני ילדים:
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תעודת זהות מעודכנת בה רשום\ה בנכם\בתכם. ★
אישור מאגף הארנונה על כתובת המגורים ★
טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת ★
אישור ועד המושב ★

ם  י ב ש ו ת
ם י ש ד ח

נהלי הרישום
/ מסמכים הדרושים לביצוע רישום לגני ילדים:

דרכון הורים+ דרכון הילד\ תעודת זהות בה רשום  ★
בנכם\ בתכם 

אישור מאגף הארנונה על כתובת המגורים ★
אישור ועד המושב ★

ם  י ל ו ע
ם י ש ד ח

המלצת השירות הפסיכולוגי על מועמדותו של  ★
הילד להישאר שנה נוספת בגן. )יש להגיש עד 
30.4.2020( – וועדת השארות שתתקיים ביולי 

מוסמכת לאשר או לשלול זאת.

ה  נ ש
ת  פ ס ו נ
חובה בגן 
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נהלי השיבוץ
השיבוץ לגני הילדים נעשה עפ"י הוראות תקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי.

שיבוץ הילדים במועצה מתנהל על פי יישוב המגורים.
השיבוץ הסופי ייעשה תוך התחשבות בקריטריונים הבאים:

א. הזכות היחידה העומדת להורים היא זכות הבחירה בין זרמי הלימוד ) ממלכתי/ ממלכתי דתי/ ממלכתי חרדי( 
כקבוע בחוק.

ב. מספר הגנים ביישוב נקבע עפ"י שיבוץ של סך כל הילדים בגילאי רישום חלקי 35 -שזהו מספר הילדים המרבי 
לגן לפי קביעת משה"ח.

 ג. החלוקה נעשית עפ"י שיקולים המשתנים משנה לשנה בהתאם למספר הילדים בכל שנתון

ד. יצירת איזון מגדרי /מספרי / פדגוגי בין מכלול הגנים ביישוב.

ההורה המעוניין לערור על שיבוץ בגן יוכל להגיש בקשה 
על טופס ערר הנמצא באתר  

לפקס: 03-9603716
תשובות להחלטת ועדת הערר ישלחו בדואר 

עד תחילת חודש אוגוסט 2020
החלטת ועדת הערר הינה החלטה סופית



15

הליך השארות שנה נוספת בגן חובה
במהלך שנה הלימודים בגן חובה עולה לעיתים הסוגיה של בשלות לכיתה א'. רוב הילדים מגלים 

בשלות רגשית ומוכנות מבחינת אבני הדרך ההתפתחותיות וההישגים הנדרשים, אך יתכן שיהיו ילדים 
שתעלה שאלה לגבי התאמתם מבחינה רגשית או קוגניטיבית. לרוב מדובר בילדים הצעירים בשנתון 

)ילדי אוקטובר- דצמבר(.
קבלת ההחלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה הוא תהליך ולא אירוע חד פעמי. בתהליך שותפים 

ההורים, הגננת, פסיכולוגית הגן ואנשי מקצוע נוספים המכירים את הילד. 
עבור ילדים שיש לגביהם שאלת  של התאמה לכיתה א', יישמר מקום בגן חובה ובכיתה א' עד לקבלת 

החלטה סופית.
המלצות והחלטות סופיות יינתנו להורים בכתב ע"י פסיכולוגית הגן.

תלמידים שקיבלו אישור הישארות בגן חובה מהשירות הפסיכולוגי מתבקשים לצרף את המסמך בזמן 
הרישום. 
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ילדים בלתי גמולים בגני הילדים

ישנה חשיבות רגשית וחברתית לעובדת ילד גמול )שולט בצרכיו( בכניסתו לגן. 
אם הילד/ה אינם גמולים עדיין, רצוי לסיים את תהליך הגמילה

עד תחילת שנת הלימודים.

הורים המעוניינים בייעוץ, הדרכה ומידע נוסף, כיצד לסייע לכם ולילדכם במשימה 
זו תוכלו לקבל  בשירות הפסיכולוגי שלנו, טל: 0732230646
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הרשמה לחינוך מיוחד

ילדים הזקוקים למסגרות של חינוך מיוחד מתבקשים לבצע רישום רגיל
במקביל – ייגשו לוועדות איפיון וזכאות על פי הנוהל.

אם תתקבל החלטה לשיבוץ בחינוך המיוחד – ישתנה השיבוץ בהתאם

אם לילד\ה צרכים מיוחדים, בעיות בריאות, אלרגיות המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת 
הלימודים וילדי שילוב במערכת הרגילה -

על ההורים לפנות בהקדם לאחראית מדור פרט 
  Ilanat@Sdan.org.il  :גב' אילנה תודר  בטלפון: 0732230635, או במייל

ולצרף מסמכים רפואיים.
ולהדריכם,  ילדם  של  לקושי  המודעים  ההורים  לרשות  לעמוד  נשמח 

לקבלת שעות שילוב ו/או מסגרות מיוחדות.
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תשלומי הורים – תשפ"א
על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך גובה המועצה תשלומי הורים רשות וחובה. 	 
תשלום החובה הינו ביטוח תלמידים שנגבה בחיוב הראשון של שנה"ל.	 
תשלומי הרשות הינם כדלקמן:	 
כל ילד נדרש לשלם X  10 81 חודשים בהוראת קבע למועצה )מאושר עפ"י חוזר מנכ"ל משה"ח(.	 

הוצאות: 
498 ₪ לשנה לילד/ה ל- 2 חוגים או לחוג + 2 חוגים לסירוגין עפ"י התגבשות הגננת והורים.  ◆
עפ"י חוזר מנכ"ל המחיר לחוג בן 30 דקות שבועיות הינו 199 ₪ לשנה לילד ובתנאי שיש 35 ילדים בגן.  ◆
על חוג ספורט במידה ויש למעלה מ- 20 ילדים/ות בגן המחיר כפול כיוון שהחוג ניתן בפיצול הקבוצה ל-2 וכל  ◆

קבוצה מקבלת 30 דקות ואז נחשב כ- 2 חוגים לצורך התשלום )במידה והכמות לא מצדיקה חלוקה ניתנים 45 
דקות בשבוע(. 

54 ש"ח לשנה למסיבות. ◆
78 ₪ לשנה לסל תרבות  ◆
125 ₪  לשנה רכישות מרוכזות , ציוד לתלמיד, מתנות וחומרים מתכלים.  ◆
55 ₪ לשנה עבור  טיולים.  ◆

כל השירותים הנ"ל יינתנו לגנים בתנאי שכל ההורים יחתמו על הסכמה ויסדירו התשלום במחלקת הגביה 
במועצה בהוראת קבע/צ'יקים/אשראי. 
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טרם הרישום יש להחתים הוראת קבע / כרטיס אשראי. 
התשלום הוא עבור אגרת חינוך: ביטוח, סל תרבות, רכישות מיוחדות, 

מסיבות, טיולים ותל"ן. התעריף יקבע על פי משרד החינוך ויגבה 
בתחילת שנה"ל בעשרה תשלומים שווים )אחת לחודש(.

לפרטים: גב' נחמה קורץ, אחראית גביה באגף החינוך 
nehamak@sdan.org.il :טלפון: 0732230672 מייל
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ביטול רישום )העתקת מגורים(
ילדיהם, חייבים להודיע בהקדם למזכירות אגף  	 רישום  הורים המבקשים לבטל את 

החינוך < לפקס 03-9603716 או למייל:rachel@sdan.org.il )רחל עדני(. 

ביטול עקב מעבר דירה בלבד יתבצע עם אישור רשמי של אזור המגורים החדש אליו  	
עובר הילד )ארנונה או חוזה חתום ע"י עורך דין( וצילום תעודת זהות עם הכתובת החדשה.

ביטול רישום לגילאי 4-5 ההורים מחויבים להודיע על כך בכתב ובחתימתם  לאגף החינוך  	
לא יאוחר מתאריך 30.6.20. לא יתבצע ביטול ללא מסמך כתוב בחתימת ההורים. 

היה וההורים מעוניינים להחזיר את הרישום על כנו לאחר הודעת הביטול, אין הרשות  	
מתחייבת לשיבוץ הראשוני.
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כתובות מייל

לנוחיותכם כתובות המיילים שלנו:

מחלקת גיל הרך:
◆ michaln@sdan.org.il-מיכל נתיב מנהלת גיל הרך
◆ shainah@sdan.org.il -שיינא הנאו מזכירת המחלקה ורכזת רישום ופרויקטים
◆ carmi@sdan.org.il -כרמי מורי רכזת כח אדם ותקציבים

אגף החינוך:
◆ saraz@sdan.org.il  -ד"ר שרה זילברשטרום מנהלת אגף החינוך
◆ rachel@sdan.org.il-רחל עדני מנהלת לשכת אגף החינוך
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צוותי גני הילדים וכל צוותי מחלקת הגיל הרך באגף החינוך

מאחלים להורים ולילדים-

שנת לימודים מוצלחת!

מחכים לכם בגן הילדים!


