
מידעון רישום 
לגני הילדים במועצה

לשנת הלימודים תשפ"ד

מנשה אלפי  מקומית  מועצה 



הורים יקרים,

שנת לימודים חדשה בפתח ואתם בטח נרגשים לקראתה.

מאז כניסתי לתפקיד, פועלת המועצה רבות ובשיתוף פעולה של הגורמים הרלוונטיים למימוש החזון החינוכי המקדם

טיפוח פדגוגיה חדשנית במוסדות החינוך בישוב.

החינוך נמצא בלב ליבה של העשייה הישובית ואנו משקיעים משאבים  רבים בפיתוח מערכת החינוך על כל היבטיה.

טיפוח הון אנושי לפיתוח תכניות לימוד, העשרה איכותיות ופדגוגיה מגוונת, הכשרות מקצועיות ורגשיות לצוותים.

ברמה התשתיתית השקענו מאות אלפי שקלים בשיפוץ המבנים, בתוספת מתקנים ובהצללות לחצרות,

שדרוג מטבחים וסביבות למידה.

לראשונה, השנה החלה  המועצה לתת מענים ושירותים לילדי היישוב מגיל לידה,

מתוך תפיסה הוליסטית ובמטרה להבטיח רצף חינוכי ומערכתי עד לסיום התיכון.

הגננות, הסייעות, אגף החינוך וכל הצוות התומך מצפים לילדיכם בזרועות פתוחות, באהבה, במסירות ובמקצועיות

אני גאה לומר שיש לנו צוותים נפלאים בכל מוסדות החינוך ואני סמוך ובטוח שבאמצעותם

נמשיך להעניק לכל הילדים מערכת חמה, מכילה וטובה!

איחולי הצלחה לכולם!

שלכם,

שי רוזנצוויג

ראש המועצה.

 



 

הורים יקרים,

ברכות ואיחולים על הצטרפות ילדכם, דור העתיד שלנו,  למשפחת גני הילדים באלפי מנשה.

החינוך באלפי מנשה נמצא בראש סדר העדיפויות היישובי.  

מחלקת החינוך, בשיתוף משרד החינוך, מקדם פעילויות חינוכיות ומגוונות בגיל הרך.  

פעילויות שיפתחו יכולות  חשיבה ויעשירו את עולמם של ילדיכם בדרכים חדשניות ויצירתיות.

אתם ההורים, מפקידים בידינו את הנכס היקר לכם מכל, ואנו מקבלים את ילדיכם בזרועות פתוחות, במקצועיות ובמסירות. 

המערכת היישובית וצוותי ההוראה מעמידים את החינוך בראש סולם העדיפויות, 

מתוך אמונה שהשקעה בגיל הרך היא החשובה והמשמעותית ביותר והשפעתה מכרעת לעתיד הילדים ולגיבוש ועיצוב אישיותם. 

אנחנו רואים בכם, ההורים, שותפים מלאים בקידום התהליכים החינוכיים למען התפתחותם המיטבית של ילדיכם. 

צוות מחלקת החינוך עומד לרשותכם וישמח לסייע בכל פנייה, כדי להבטיח שתהליך הרישום יהיה נוח וידידותי.

אנו מאחלים לכם ולילדכם התאקלמות מהירה ושנת לימודים מהנה, בריאה ומלאת הצלחות.

 

                                                                                                                               

  

  
 
 
 

יפית שווקי
מנהלת מחלקת חינוך

 
מיכל נפתלי

מנהלת תחום הקדם יסודי 

 בברכה,
 



מידע כללי 
הכניסה לגן מועצה הינה צעד חשוב ומשמעותי המלווה בהתרגשות ובחששות.

לנו חשוב שתהליך הרישום יהיה עבורכם קל נגיש וזמין.

אנו עומדים לשירותכם ונשמח לסייע לכם בכל פנייה ממועד הרישום ועד השיבוץ.

לנוחיותכם, מפורטים בחוברת שלבי תהליך הרישום והשיבוץ.

בשנת הלימודים תשפ"ג פועלים ביישוב אלפי מנשה 18   גני ילדים במתכונת של יום לימודים עד השעה 14:00 

 (או יום לימודים ארוך (צהרון שייך למתנ"ס) ובהם לומדים 358 ילדות וילדים בגילאי חובה(חטיבה צעירה,

 טרום חובה וטרום טרום חובה.

 
 

פיקוח משרד החינוך
מפקחת על גני הילדים משרד החינוך - קרן אשואל

מפקחת על גני הילדים ממלכתי דתי – מיכל אבוטבול

מפקחת על החינוך המיוחד – מירה דניאל

בעלי תפקידים במחלקת החינוך
מנהלת מחלקת החינוך - יפית שווקי

מנהל השירות הפסיכולוגי - אורי מחלב

קב"סית - ג'קלין קשת

מנהלת תחום הקדם יסודי - מיכל נפתלי

 מנהלת תחום סייעות והיסעים - רחלי אלמוג

 רכזת חינוך מיוחד - תמרה מרטינוביץ

 



ימים ראשונים בגנים

מסר חיובי ומרגיע יסייע לילד/ה ויקל על ההשתלבות בגן ועל קבלת כללי המסגרת החדשה.

דאגו לעודד את ילדכם בשיחות מקדימות לקראת כניסתם לגן הילדים.

הקפידו על תהליך הדרגתי ואישי  עפ"י צרכי כל ילד וילדה.

הכניסה לגן  מהווה צעד חשוב ומשמעותי בשרשרת של מעברים, אותם יחוו במהלך גדילתם ואשר עשויים להשפיע על איכות השתלבותם במערכת

החינוך בעתיד.

הכניסה לגן מלווה בהתרגשות ובחששות,ילדכם זקוקים לתמיכתכם ולתמיכת הצוות החינוכי.

שנת הלימודים תשפ"ד תפתח ביום שישי ט'ו באלול 1.9.2023 

 שעות הפעילות בגנים, בימים הראשונים לילד/ה שזו שנתם הראשונה במערכת החינוך (גני טרום טרום) 

ביום הראשון ללימודים 10:00- 7:30 

ביום השני ללימודים 11:00 – 7:30

החל מהיום השלישי הלימודים יתקיימו כסדרם.

בגני הילדים לגילאי חובה וטרום חובה יתקיימו הלימודים כסדרם מהיום הראשון.

 

 



 

 

מערכת החינוך הקדם יסודית מחויבת ופועלת לטיפוח אשכולות הליבה. 

אשכולות הליבה נבנים סביב הציר המרכזי של ההוראה בגן הילדים, לוח השנה העברי, ימי חג ומועד הנלמדים בגישה רב מערכתית.

כישורי שפה: מוסיקה, אומנות חזותית, תיאטרון.

מתמטיקה ומדעים: חינוך לבטיחות אישית ובבטיחות בדרכים, חינוך לבריאות וחינוך גופני.

הלמידה בגן הילדים מתרחשת בדרך חווייתית, בתחומי היצירה והאמנות ובאמצעות המשחק לסוגיו: משחק סוציו דרמטי, משחק בנייה , משחק

חשיבה, משחקי חברה, תנועה ועוד. 

הילדים רוכשים מיומנויות למידה בהתאם ליכולותיהם לקראת היותם " לומד עצמאי".

 

 

תכניות העשרה ולימודים

חינוך מוסיקלי

בכל הגנים ביישוב מתקיימת פעילות מוסיקלית, הניתנת ע"י מורות לריתמוסיקה פעם בשבוע. 

בשיעורים אלו נחשפים הילדים למושגי יסוד במוסיקה, שירה, נגינה ותנועה באמצעות האזנה פעילה, ביצוע ואלתור.

תיאטרון

בכל הגנים כאחת לשבועיים מתקיים חוג תיאטרון שבו הילדים נחשפים לסיפורים שונים וליצירות שונות 
מתחפשים ולומדים מיומנויות שונות של התיאטרון.

זהירות בדרכים
זה"ב בגן, מטרת התכנית- לטפח מודעות, ידע והרגלים לנושא הבטיחות בדרכים בקרב ילדי הגנים והוריהם. 

במסגרת התכנית מגיעים גמלאים מתנדבים לגנים ומעבירים לילדי הגן תכנים 
בתחום בטיחות בדרכים דרך פעילות של יצירה, משחקים וסיפורים.



חינוך גופני

 

בכל גני הילדים ביישוב מופעלות תוכניות ספורט ייחודיות שבמסגרתן מקבלים הילדים והילדות שיעור חינוך גופני אחת לשבוע, על מנת לעזור

ולקדם התפתחות מוטורית, רגשית, חברתית וקוגנטיבית. 

בנוסף יילמדו ילדכם לשים דגש על  הרגלי יציבה נכונה, מודעות לגוף ולתפקודו בסביבה עתירת גירויים. 

כלל השיעורים מועברים על ידי מורים/ות שמתמחים בגיל הרך.

 
 
 
 



 

 

 

 "חינוך יער" הוא זרם חינוכי-התפתחותי, הרעיון שעומד בבסיס הגישה הזו הוא ששהות ממושכת בטבע מספקת תנאים אופטימליים

להתפתחות פיזית, רגשית, יצירתית וקוגניטיבית, וכן לתהליכי למידה בשלב החיים הראשוני. 

בהתאמה לגישה זו, אנחנו בוחרים לנהל את ימי החינוך לגיל הרך בחוץ- בטבע, בסביבה המיטיבה ביותר עבור ילדים. 

ביישוב יש מספר גנים שאימצו את מודל גן יער ויוצאים פעם בשבוע לפעילות במרחב הפתוח.

הילדים חווים ולומדים בצורה חווייתית, חוקרים  ומגלים "אוצרות" חדשים בטבע ובסביבה הטבעית שבה הם חיים.

 

 
 
 
 

גן יער



 

 

 

גן ילדים ירוק הוא מוסד הפועל ברוח שמירה על הסביבה ואורח חיים מקיים.

ההסמכה לגן ילדים ירוק מעניקה למידה משמעותית, מעודדת שינוי בהתנהגות התלמידים והקהילה ביחס לסביבה ותורמת לשיפור האקלים החינוכי בגן. 

אנו מעודדים פיתוח מרחבים מגוונים במבנה הגן ובחצר שמאפשרים אורח חיים מקיים, משחק ויצירה בחומרים טבעיים ובחומרים בשימוש חוזר.

 שיתוף הורים וקהילה במטרה לפתח מודעות ושינוי התנהגותי בתחומי הסביבה אצל המשפחות והקהילה, בשיתוף ילדי הגן. 

ביישוב הוסמכו מספר גנים לגן ירוק ואנו מעודדים לחשיבה ירוקה ביישוב.

 
 
 
 

גנים ירוקים 



 

ספרים הם חברים: 
אנו שמים דגש לביסוס תרבות הקריאה אצל ילדים מתוך הבנה שחינוך התלמיד להיות "אדם קורא" הוא צורך אמיתי בעולם המודרני. 

נקודת המוצא ליוזמה היא ששיתוף ילדי הגנים בתוכניות המעודדות קריאה, בתחומי הספרייה ובספריית הגן,

 יכול לתרום לפיתוח תרבות אהבת הספר וקריאה אצל ילדים.

 

בריאות השן:
מטרת התוכנית בגנים היא להקנות לילדים מקדמי בריאות כבר מגיל צעיר.

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

 

 

תכניות העשרה ולימודים



 

 

 
 

מתקני טיפוס חדשים בחצר הגן:
פעילות בחצר הגן תוך שימוש במתקני משחק היא חלק משגרת הפעילות בגן הילדים. 

ילדים זקוקים ללמידת הקשרים מרחביים כמו מעל/מתחת, בחוץ/בפנים, למעלה/למטה, ימין/שמאל, 

גבול של אברי הגוף, למידת יחסים, עומק, מרחקים, כיוונים, זמן, פתרון בעיות ועוד. 

בחלק מגני הילדים ביישוב הותקנו מתקני טיפוס חדשים המאפשרים לילדים פעלתנות, 

מעודדים תכנון תנועה, מגוונים את צורות ההתקדמות במרחב באמצעות זחילה, טיפוס, גלישה ועוד.

 

יוזמות ויצרנות/ הגן העתידי:
התייחסות לילדי הגן כיזמים וכיצרנים של תכנים ומוצרים באופן המטפח יצירתיות וחדשנות, מקדם תרבות של "נעשה זאת ביחד" ומעבר מצרכן ליצרן.

בגני ילדים מתקיימים מרחבים בהם ילדים יכולים להתנסות בחומרים ולהביע את עצמם.

הילדים חופשיים להעלות רעיונות, לפתור בעיות ולהוציא לפועל פרויקטים פרי דמיונם.

 התרבות היצרנית בגן אינה מתמקדת רק במרחב היצרנות.

 יחד עם זאת, יש מספר מרחבים שמעודדים גישה יצרנית.

תכניות העשרה ולימודים



סל תרבות
 תכנית "סל התרבות" בכל הגנים מופעלת כחלק מהתוכנית לעידוד תרבות כבר מגיל צעיר.

מטרות סל תרבות הן לחשוף את הילדים והילדות לאומנות איכותית, מאתגרת, משמעותית אשר מעוררת מחשבה ודיון בתכנים.

כלל התכנים נבחרים בקפידה ובהתאם לגיל הילדים וצרכיהם הקוגנטיביים והרגשיים ובתיאום מלא אל מול צוותי הפיקוח והגננות.

חשיפת הגנים לתרבות, מייצרת רצף הדרגתי ומתפתח אשר ילווה את ילדכם עד לתיכון. 

הילדים יחשפו גם לנושאי אומנות על סוגיהם- אומנות פלסטית, מוסיקה, מחול, ספרות, קולנוע ותיאטרון.  

התכנית מסובסדת ומקבלת לווי מקצועי ע"י סל תרבות ארצי.



אפשרויות רישום
הרישום לגני הילדים ולחטיבות הצעירות ייעשה באופן מקוון בלבד 

אתר האינטרנט פתוח לשרותכם בין התאריכים: 12.02.2023-23.01.2023

קישור לרישום האינטרנט  : 

https://education.metropolinet.co.il/#/home?muniCode=7375
 

לצורך הרישום באינטרנט יש להצטייד:     

תעודת זהות, אשראי לתשלום בכרטיס אשראי.

תושבים חדשים מתבקשים להביא חוזה שבו מופיע מועד כניסה לדירה וטופס ביטול רישום מהרשות בה התגוררתם. 

 

ללא המסמכים הנ"ל לא ניתן לבצע את הרישום.

 הורים שמתקשים לבצע רישום, יש ליצור קשר עם  מדור גני הילדים

בטלפון  09-7925252/205



גילאי רישום
 

חובת רישום והגעה לגן ילדים מוכר חלה על ילדים בגיל 3 ואילך, בהתאם לחוק לימוד חובה תשע"ג – 2013 

לתשומת ליבכם, לא יתאפשר רישום לילדים שנולדו לאחר 1.1.2021 אין חריגי גיל.
הרישום הינו מקוון ופעיל רק במועד הרשום מטה.

להלן הקישור:
https://education.metropolinet.co.il/#/home?muniCode=7375

 
בעיות בריאות/ אלרגיה

הורים לילדים הסובלים מבעיות בריאותיות חריגות, כגון: אלרגיה חריפה ומסכנת חיים, מחלות נדירות וכיו"ב 
 המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים סייעת רפואית, סייעת אישית 

 
 מתבקשים להודיע על כך, בצירוף מסמכים רפואיים למחלקת החינוך.



גני חינוך מיוחד
השיבוץ למסגרות הגנים של החינוך המיוחד  הינו לאחר קבלת זכאות לחינוך המיוחד בוועדת זכאות ואפיון המתקיימים על פי חוק ולאחר ועדת שיבוץ. 

הורה שילדו משובץ לגן חינוך מיוחד מחויב ברישום לתשפ"ד.

רישום מועדי ועדות שילוב או ועדות זכאות ואפיון:

ילדים המועמדים לוועדות רב מקצועיות או ועדות זכאות ואפיון חייבים ברישום לגני מ"מ או ממ"ד במועד הרישום הרשמי. 

אחרת לא ישמר עבורם מקום, רק לאחר החלטת הוועדה ישובץ הילד לגן המתאים לצרכיו.



תהליך רישום 

פתיחת גן מותנית במספר הנרשמים. 

השיבוץ וההרכב הגילאי בגן יקבעו בהתאם לאמות המידה הנהוגות בישוב לפי שיקול דעת ובהתאם לנסיבות . 

יתכנו שינויים באיוש צוות הגן.

בתהליך הרישום תתבקשו לבחור גן בעדיפות ראשונה, בעדיפות שנייה/ שלישית. 

מחלקת החינוך תעשה את מירב המאמצים להיענות לאחת מהבקשות. 

לאחר תקופת הרישום לא ניתן לשנות עדיפויות בבקשת הרישום.

לידיעתכם, 

       כגון (איזון בין בנים ובנות, איזון מספרי בגנים סמוכים, מספר מקומות פנויים בכל גן ושיקולים פדגוגיים).

הנרשמים בתקופת הרישום יוכלו לצפות בשיבוץ במערכת הרישום והשיבוץ מ-15 ביוני 2023.

לאחר הרישום יתקבל שיבוץ ב- 31 ביולי 2023.

הרישום לצהרונים ייפתח במהלך יולי. הודעה תתפרסם לקראת המועד המדויק.

     

https://www5.tel-aviv.gov.il/TlvChinuch/Login


ניתן להגיש ערר אחד בלבד על השיבוץ לגן תוך עשרה ימים לאחר שליחת תשובות השיבוץ.

יש לנמק את בקשת הערעור ולטעון למערכת אסמכתאות (חוות דעת רפואית או פסיכולוגית, חוזים המעידים על מעבר דירה וכיו"ב).

יש לכתוב פרטים מלאים של הילד או הילדה, כולל מספר תעודת הזהות של הילד או הילדה על כל המסמכים המצורפים.

חוות דעת של גננת לא תתקבל כמסמך תומך. 

כל בקשת ערר תיבחן בהתאם לקריטריונים הבאים: 

-סיבות אישיות/ משפחתיות/ רפואיות חריגות (יש לצרף מסמכים).

-גיל הילד בהתאם לתאריך הלידה ובסדר יורד מהמבוגר לצעיר.

-קרבה גיאוגרפית על בסיס מקום פנוי בגן.

- שיקולים פדגוגיים.

הגשת ערר



רשימת גני ילדים

גני בחירה – גני יער
גן פרחים, גן לוטם,  גן אירוס



רשימת גני ילדים



שירותים לגיל הרך - שירות פסיכולוגי חינוכי

שירות פסיכולוגי חינוכי הניתן ע"י פסיכולוגיים חינוכיים. 

אנשי מקצוע : פסיכולוגים/ יועצים חינוכיים  שתפקידם לסייע בייעוץ והדרכה לגננת, לצוות החינוכי ולהורים. 

 

תשלומי הורים

מרבית הפעילות במוסדות החינוך מתבססת על שירותים הניתנים על ידי המדינה ועל ידי הרשות המקומית.

עם זאת, ישנם שירותים ומוצרים שהמדינה והרשות המקומית אינן מחויבות לספק והמימון של אלו נגבה במסגרת תשלומי ההורים.

בכל שנה מפרסם משרד החינוך את המחירים המותרים לגבייה והרשות המקומית פועלת בהתאם, תוך שיתוף פעולה עם הנהגת ההורים ביישובית.

 

*גן יער- נדרש תוספת בגין הוצאות הסעה.



בכפוף לחוק הצהרונים 

 רשת הצהרונים "צהרים טובים" של החברה למתנ"סים היא ארגון גג, המאגד בתוכו את מערך הצהרונים הפועלים במסגרת המתנ"סים

ברחבי הארץ. 

 מטרותינו 

• שיפור איכות העבודה בצהרונים 

• פיתוח ידע מקצועי לרכזות ולצוותי הצהרונים 

• פיתוח וטיפוח קשרים עם גורמים שונים בקהילה – הורים, מחלקת חינוך, צוותי בוקר,  

ועם גורמים מחוץ לקהילה– רשויות מקומיות, משרדי ממשלה והאקדמיה. 

• פיקוח מקצועי בהתאם לחוק הצהרונים ונהלי משרדי הממשלה. 

 

 יתרונות הצהרונים שלנו 

• הצהרון יפעל החל מסיום יום הלימודים ועד השעה 17:00 במבני מסגרות הבוקר. 

• הילדים יהנו מצוות קבוע ומיומן. 

• ליווי מקצועי, הדרכה פדגוגית ופיקוח על הצוות ע"י רשת "צהריים טובים". 

• תכנון פעילות שנתית, חודשית ושבועית בהתאם לגיל הילדים. 

• מתן דגש על פעילויות דידקטיות (כולל חומרים והפעלות). 

• חוג העשרה המועבר ע"י מדריך מקצועי. 

 •

 

צהרוני "צהריים טובים" 



צהרוני "צהריים טובים" 
ארוחת צהריים בפיקוח תזונאית, האגודה לבריאות הציבור ובפיקוח משרד הבריאות. 

ימים ארוכים בחופשות כולל תכניות ייחודיות- סוכות, חנוכה וטרום פסח (כפוף ללוח החופשות), 

בהתאם לתכנית ניצנים בחופשות של משרד החינוך. 

מענה לימודי לכיתות א'-ג', כולל סיוע בהכנת שיעורי בית. 

הקפדה על ביטחונם ושלומם של הילדים. 

הפעילות בצהרון מאפשרת לילד להתנסות בתחומים שונים כמו אמנות, מוסיקה, תנועה ויצירה.  

במסגרת פעילות זו, נכללת גם החצר המשלבת פעילות חופשית, מוטורית וחברתית מובנית. 

בתכנית הצהרון: מפגש, ארוחת צהריים מזינה, עבודות יצירה, משחקי חברה, משחקי חצר, תנועה, חוגים חיצוניים ועוד... 

 

הכרה ע"י משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, מאפשרת תמיכה כספית לזכאים העומדים בקריטריונים שנקבעו

בנוהל המשרד עבור הצהרון. 

 

לפרטים ורישום באתר ובמזכירות המרכז הקהילתי.



בהצלחה רבה לכל הילדים, הצוותים
החינוכיים וההורים בכל הגנים.

מנשה אלפי  מקומית  מועצה 


