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הורים יקרים,
נושא החינוך וההישגים החינוכיים והלימודיים הוא דגל מרכזי בעשייתה של המועצה.
כולנו משקיעים זמן ,מחשבה ומשאבים רבים על מנת לקדם ולפתח את המערכת
עבור ילדינו ולגדל אותם בשמחה ,בחינוך יהודי תוסס לערכים ,אמונה ,ציונות ודרך
ארץ.
שער הכניסה של ילדינו למערכות אלו הם גני הילדים.
מבצע המעונות נמשך גם השנה ,ולאחר פתיחת  12מעונות קבע חדשים בשנתיים
האחרונות בהשקעה של כ 40 -מיליון  ,₪נמצאים כעת  19מעונות קבע נוספים
בשלבי תכנון ובניה.
 18גני ילדים נכנסו למבנה קבע במהלך השנתיים האחרונות בהשקעה של כ20 -
מיליון .₪
בנוסף ,כ 60 -גני קבע נמצאים בשלבי תכנון ובניה שונים.
הדבר הזה מעיד יותר מהכול על תנופת ההתפתחות והגדילה המבורכות בשומרון.
לקראת הרישום הושקעה חשיבה רבה על מנת לתת את המענה הטוב ביותר
לילדיכם.
בהזדמנות זו ,אני מבקש להודות לאגף החינוך על עבודת הקודש ,ובאופן מיוחד
לאביטל מרמלשטיין מנהלת מחלקת החינוך הקדם-יסודי ולענת מזרחי האחראית
על הרישום לגנים על העבודה המאומצת.
בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת,
יוסי דגן
ראש המועצה
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הורים יקרים,
לכולנו יש סדרי עדיפויות בחיים ,הם משתנים מאחד לשני אבל יש דבר אחד שהוא
ראשון אצל כולנו – ילדינו המתוקים.
אנחנו במועצה גאים להיות שליחים שלכם לחינוך וטיפוח שמונה עשר אלף ילדי
השומרון ,בגנים ,בבתי הספר ובתיכונים.
כחלק מדאגה זו לשיפור מערך החינוך בשומרון ,אני מברך את מנהלת מחלקת
הקדם יסודי הגב' אביטל מרמלשטיין וצוותה המסור על החידוש המרענן של פתיחת
הרישום האינטרנטי.
במידעון המצורף תמצאו את התשובות לכל השאלות הנפוצות שעלו מכם ההורים
בשנים האחרונות.
בשם אנשי החינוך בשומרון אני מודה לכם על האמון שאתם נותנים במועצה
ובמערכת החינוך ומקווה שביחד נהנה מפירות השומרון עוד שנים רבות לגאוות
ההורים ולתפארת מדינת ישראל.
בהצלחה ובאהבה!
דוידי בן ציון
סגן ראש המועצה ומחזיק תיק החינוך
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"הדואג לימים זורע חיטים ,הדואג לשנים נוטע עצים ,הדואג לדורות מחנך אנשים"
(יאנוש קורצ'ק)
אם תהליך החינוך משול לשלבים השונים בטיפול בצמח הרי שכניסת הילדים לגני
הילדים תהיה משולה לשתיל הרך הנמצא במשתלה.
בתקופה זו השתיל מקבל התייחסות מיוחדת על בסיס יומי וצרכיו נבחנים בכל
ההיבטים ההתפתחותיים שלו .בתקופה זו כל צרכיו צריכים להינתן לו בדיוק במידה
הנכונה .אם יקבל פחות מדי מים יקמול ואם יקבל כמות הגדולה מכדי צרכו ,יבול.
על זו הדרך ,ניתן להתייחס גם לחינוך ילדינו המתחנכים במערכת החינוך הקדם
יסודי .צרכים רבים להם ,חינוכיים ,לימודיים ,מוטוריים ,רגשיים וחברתיים .לכל אחד
מהצרכים צריך להינתן מענה במשורה באופן שלא יפגע בילד מחד ויאפשר לו
להפוך עם זמן לילד עצמאי מאידך.
אנו שמחים על כניסת ילדיכם למערכת זו ובטוחים שבשיתוף הפעולה עמכם ההורים
ובעבודת הצוותים החינוכיים המצויינים בגנים ,נצליח לגדל את השתיל הרך הזה
באופן שיענה על שאיפותיכם וציפיותיכם החינוכיות.
אני מאחל לילדכם חווית למידה משמעותית והתפתחות מיטבית בשנות לימודיו בגן
הילדים.
אייל בלוך
מנהל אגף החינוך
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הורים יקרים,
אתם עומדים להפקיד בידינו את היקר לכם מכול ואנו מודעים לגודל האחריות
והמחויבות .בגני הילדים מתקיים המפגש הראשון של הילד עם מערכת החינוך
הפורמאלית והבלתי פורמאלית.
גני הילדים הם בית שני בו חייבים הילדים לזכות ליחס אישי ולפיתוח היכולות
הקוגניטיביות והרגשית .בגיל הגן מתחילים לפתח את כישורי השפה ,את יכולת הלמידה
ואת השליטה העצמית .בגיל זה מתחילים בהקניית מיומנויות חברתיות לפיתוח זהות
עצמית ,תרבותית ולאומית .ההשקעה בגיל הרך היא הבסיס להתפתחות הילד כאדם
שלם ומאושר.
אנו ,במחלקת קדם יסודי מקדמים תכניות חינוכיות עשירות ומגוונות בשיתוף
משרד החינוך מתוך רצון לתת מענה לכל הצרכים הרגשיים ,החברתיים ,הפיזיים
והאינטלקטואליים של ילדיכם.
חוברת זו מאגדת בתוכה את כל המידע הנדרש לרישום ילדיכם לגן הילדים .גם השנה
כמו בשנה החולפת ,הרישום כולו יתבצע באמצעות האינטרנט בלבד מתוך כוונה
לאפשר רישום מהיר ויעיל מן הבית.
בברכה,
אביטל מרמלשטיין
מנהלת קדם יסודי
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הורים יקרים,

הכניסה לגן הינה שלב חשוב ,משמעותי ומרגש .לנו חשוב שתהליך הרישום יהיה
בעבורכם קל ,נגיש וזמין .אנו עומדים לשירותכם ונשמח לסייע בכל פנייה ממועד
הרישום ועד השיבוץ.
לתשומת ליבכם  -על אף שילדכם לומד השנה בגן ,עליכם לדאוג לרישומו מחדש
בשנה הבאה.
בחוברת הרישום תמצאו את כל נוהלי הרישום והשיבוץ לגני הילדים .אנא קראו את
חוברת הרישום בעיון על מנת להקל עליכם את הליך הרישום.
מועדי הרישום

הרישום לגני ילדים עפ“י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשע“ט,
יחל ביום רביעי א בשבט התשע“ח 17 ,בינואר 2018
עד יום שלישי כ“א בשבט התשע“ח  6בפברואר . 2018
מיקום הרישום

רישום יתבצע באינטרנט בלבד.
מקום הרישום לתושבים חדשים המתעתדים להתגורר ביישובי המועצה ,יפנו למזכירות
היישוב אליו הם עוברים לצורך רישום.

הדרך לרישום מהיר ויעיל באמצעות האינטרנט  24שעות ביממה:

www.shomron.org.il
באתר המועצה לחצו על הקישור לרישום לגני ילדים תשע“ט 2018-201
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מועמדי רישום ותאריכי לידה
כיתה א‘
ו‘ בטבת התשע“ב  -י"ח בטבת התשע"ג
01.01.2012 - 31.12.2012
גילאי 5
י“ט בטבת התשע“ג  -כ"ח בטבת התשע"ד
01.01.2013 - 31.12.2013
גילאי 4
כ“ט בטבת התשע“ד  -ט' בטבת התשע"ה
01.01.2014 - 31.12.2014
גילאי 3
י‘ בטבת התשע“ה  -י"ט בטבת התשע"ו
01.01.2015 - 31.12.2015
חריגי גיל רך  :ילדים שנולדו עד ( 15.1.2016כולל)
ועברו ועדת חריגים במחוז.
יובהר ,על ילדים ,חריגי גיל לא חלה חובת הלימוד.
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נהלי רישום
בהתאם לחוק לימוד חובה ,חלה חובה על הורי כל ילד לרשום את הילד למוסד
חינוכי ,השיבוץ יקבע בהתאם לאזור הרישום.
ילד שלא ירשם במועדי הרישום לשנה“ל תשע“ט ולומד כיום בשנה“ל תשע“ח
בגן באחד השובים לא מובטח כי ניתן יהיה לשבצו לשנה“ל תשע“ט לגן בו
ביקר בשנה“ל תשע“ח.
לידיעתכם ,רישום כוזב הוא עבירה פלילית .אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים
על מקום מגורים קבוע של התלמיד ,תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים
החוקיות המצויות בידי הרשות נגד ההורים.
לידיעתכם! שינוי כתובת במטרה להשתייך לגן מסוים ,הינו עבירה על החוק.
בעת רישום ילד אלרגי ברמת מסכן חיים – חובה לציין זאת בהליך הרישום.
להמשך הטיפול יש לפנות לאווה קריאף באגף החינוך
בטלפון  03-9061126ולכתובת מייל Zipi246@shomron.org.il
חשוב לדעת ,בעקבות העומס הטלפוני בתקופת הרישום ,אנו ממליצים על
שליחת דוא“ל לכתובת  hinuch@shomron.org.ilואנו נתייחס בהקדם,
לכל הפניות.

 | 8מידעון רישום לגני הילדים | תשע"ח

המסמכים הדרושים לביצוע הרישום
א .תושבי המועצה:
תושבים שגרים במועצה וטרם שינו את כתובתם למועצה ,לא יוכלו לבצע רישום
דרך האתר .עליהם לשנות את הכתובת ולהציגה בפני מזכירות היישוב או מח'
קדם יסודי לצורך רישום מסודר.
ב .למתעתדים לעבור לגור ביישובי המועצה:
הרישום יתבצע במזכירות היישוב אליו עוברים בצירוף טופס ביטול רישום
לשנה"ל תשע"ט ממקום המגורים הנוכחי ותעודת זהות  +ספח של ההורים.
יש להעביר כתובות בתעודות הזהות עד לחודש יולי!
ג .לרושם שהינו אפוטרופוס או משפחה אומנה:
תעודת זהות בה מופיעה הכתובת ביישוב המגורים ,אישור המגדיר את מעמדו
ד .לרושם שהינו מיופה כח:
תעודת זהות של הרושם
יפוי כח מתאים חתום ע"י ההורים
תעודת זהות של שני ההורים  +הספח
ה .הורים עצמאיים/הורים החיים בנפרד:
ע“פ חוק בעת הרישום יש למסור את פרטי שני ההורים
למלא טופס הצהרה והתחייבות
ללא המסמכים הנ“ל ,לא יבוצע רישום
אי מסירת פרטים נכונים ומדוייקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד ,תביא
לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות כנגד ההורים.
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רישום מאוחר לגני הילדים
רישום שאינו מתבצע במועד הרישום הרשמי המוכרז.
הורים המבצעים רישום מאוחר יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד ,ולא בהכרח
באזור המגורים.
כל הילדים חייבים ברישום לגן גם במעבר משנתון לשנתון ,אחרת לא ישמר
עבורם המקום.

חריגי גיל -מתחת לגיל  – 3שנתון 2016
רקע כללי:

בהתאם לחוק לימוד חובה ניתן להגיש לוועדה רישום ילדים שנולדו עד
תאריך. 15/1/2016 -
אנו ממשיכים את הליך וועדות חריגי הגיל לילדים שנולדו עד תאריך 15.1
מובהר בזאת כי במקרים החריגים שיאושרו לפי קריטריונים אלה ובהסכמת
הרשות לקליטת ילדים חריגים ,ההורים אינם פטורים מתשלום שכר לימוד
עבור ילדם בשיעור זהה לשיעור ההשתתפות של המשרד ,על הרשות
המקומית להמציא למשרד (לוועדה המחוזית)
התחייבות חתומה בדבר תשלום עבור הילד לכל
שנת הלימודים.
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א .תנאים לאישור:

 1.1האישור לא יעלה על  2ילדים חריגי גיל בגן (הילד חריג הגיל לא הופך
את הגן לרב גילאי)
2.2קליטת הילד לגן הינה על בסיס מקום פנוי בלבד.
3.3לוועדה יוגשו רק ילדים שנולדו עד  15בינואר כולל.
4.4חתימת ההורים על טופס התחייבות לתשלום שכ"ל במידה ותאושר
הבקשה (נספח ז') הנספח יעלה לאתר המועצה לקראת חודש . 4/2018
5.5יש לצרף לבקשה צילום ת"ז של התלמיד.
על בקשה לאישור חריג לעמוד בכל התנאים הנ"ל ,כולל הגשת מסמכים
נדרשים .ללא האמור לא תידון הבקשה.

ב .קריטריונים לאישור:

כל הבקשות שעמדו בכל התנאים האמורים לעיל ,ובאו לבחינת הוועדה.
על פי השיקולים הבאים:
1.1נסיבות מיוחדות/הומניטריות במשפחה.
2.2קיומן של מסגרות חלופיות ביישוב בו מתגורר הילד;
3.3הפער בין גיל הילד עבורו מוגשת הבקשה לבין המועד הקבוע בחוק;
תעדוף :יובהר כי ככל שתהיינה כמה בקשות לאותו מוסד וכמות המקומות
הפנויים קטנה מכמות הבקשות המאושרות ,תקבע הוועדה תעדוף בהתאם
לסיבת הבקשה ,בהחלטה מנומקת ,עד  2ילדים חריגי גיל בגן.
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ג .מנגנון הבדיקה

הבקשות יוגשו על ידי הרשות המקומית לוועדה מחוזית במשרד החינוך
שתמונה על ידי מנהל המחוז  .מרכזת הוועדה תביא את הבקשות ואת
הממצאים בדבר עמידתן בתנאי סף לוועדה ,שהרכבה יהא כדלקמן:
מנהל/ת המחוז או מי מטעמו  -מרכז/ת הוועדה
מפקחת על גני הילדים במחוז
נציג אגף אמח"י במחוז
נציג אגף שפ"י במחוז
רשות :נציג הרשות המקומית הרלוונטית

ד .לוחות זמנים

את הבקשה לקראת שנה"ל הבאה יש להגיש למחלקת הרישום עד לתאריך
 1/6/2018בצירוף המסמכים המתאימים באמצעות דוא"ל
hinuch@shomrom.org.il
לאחר מועד זה לא ידונו בבקשות.
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ילדי גן המועמדים לוועדות שילוב  /השמה
ילדים המועמדים לוועדת השמה או ועדות שילוב חייבים ברישום במועד
הרישום האמור לעיל.
הליך הזכאות לשילוב מתבצעת במתי"א שומרון .ועדת שילוב היא ועדה
הקובעת את זכאותו של ילד עם צרכים מיוחדים לקבל תמיכה וסיוע מוגברים
במסגרת חינוך רגילה .במידה וצוות וועדת השילוב ממליץ על דיון המשך
בוועדת השמה יוזמנו ההורים לוועדת השמה שתתקיים ברשות על מנת לקבל
החלטה בדבר השמתו של הילד במסגרת חינוך מיוחד.
באחריות ההורים להמציא את כלל המסמכים הנדרשים ולהעבירם לרכזת
חינוך מיוחד ,רעות מורגן/סתיו באגף חינוך למייל:
vhasama@shomron.org.il
ילדי גן הזכאים למסגרת חינוך מיוחד בשנת תשע"ט ישובצו במסגרות בהתאם
למענה אותו הם צריכים ע"י מנהלת הקדם יסודי באגף חינוך.
הודעות שיבוץ לגני חנ"מ יועברו אליכם במהלך חודש יולי.
ילדים ששוהים כיום בגני חינוך מיוחד לא יבצעו רישום דרך האתר עד לאחר
קבלת החלטה של הצוות המקצועי של הגן .במידה וצוות הגן יחליט על
מעבר לגן רגיל יש לפנות לרישום ישיר במייל:
hinuch@shomrom.org.il
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רישום אחים תאומים לגן נפרד
לקראת הרישום לגנים העירוניים ,עולה ההתלבטות של הורים לאחים/תאומים .האם
להפריד ביניהם? ברוב המקרים להורים קשה עם עצם הרעיון של ההפרדה ,כי הם רגילים
שילדיהם הם מעין “יחידה אחת” .קשיי ההורים בקבלת ההחלטה נובעים ,לעיתים ,מתוך
הרגשת החובה לבחור בדרך המקובלת בסביבתם ,או לחץ סביבתי שמופעל עליהם.
חשוב לזכור :תהליך הנפרדות המשמעותי ביותר לילדים נעשה בבית .הגן הוא עוד זרוע
בתוך המערכת החינוכית הסובבת את הילד ,וכמו בכל ההתלבטויות המורכבות בחיים ,אין
כאן אמת אחת ,ואין כלל שמתאים לכולם ,ולכן חשוב שההחלטה שתתקבל תהיה אישית
ותתאים לילדים ולהורים .חשוב שההורים יהיו רגישים לאופיו וטבעו של כל אחד מהאחים/
מהתאומים ,לאופי הקשר וסוג התקשורת ביניהם ,והכי חשוב לשים לב לאיתותים ,ילדים
משדרים שהגיע הזמן להיפרד.
כשהביחד של האחים/התאומים הופך צפוף מידי ,ועלול לפגוע בהם ,זה הזמן להפריד .ניתן
לזהות את הצפיפות של האחים/התאומים ,אם נשים לב למספר דברים:
 .1חיכוכים  -האם קיימות מריבות תכופות ,מאבקי כוח ,תחרותיות ,השוואה אישית (למה
לו ולי לא? זה לא פייר).
 .2השוואה מהסביבה  -האם אחד האחים/התאומים מתבלט בתחומים מסוימים ומאפיל
על אחיו .הדבר נכון גם לגבי המראה החיצוני שלהם.
 .3קיבעון  -האם קיימת טריטוריה קבועה וברורה בין האחים/התאומים ,וההורים מתקשים
לשנותה? (המהיר והאיטי ,הרציני והליצן ,הנוח והקשה ,הוותרן והתובעני ,הווכחן והמתפשר)
 .4לקיחת אחריות הורית  -האם אחד האחים/התאומים תלוי מאד באחיו ומתקשה לתפקד
בלעדיו ,בעוד שהשני שומר וחוסה עליו ,דבר שאינו מאפשר פניות רגשית לפעילות או
לקשרים חברתיים אחרים.
 .5זהות ונפרדות  -האם השיח של האחים/התאומים הוא ב”אנחנו”“ ,שלנו”“ ,לנו”? האם
הם עושים הכל ביחד? האם יש להם את אותם החברים בגן? האם הבחירות שלהם זהות
לגבי תרבות הפנאי :החוגים ,המשחקים ועוד?
רוית רביב ,רכזת יחידת גני הילדים ,מכון אדלר
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גמילה בסמוך לתחילת שנת הלימודים
קליטה בגן חדש ,צוות חדש וחברים חדשים ,היא משימה גדולה ,המלווה בהתרגשות,
סקרנות ,חשש משינוי ודורשת מאמץ והשקעת אנרגיה רבה מצידו של הפעוט .ילדים
צעירים הם מכווני משימות ומסוגלים לבצע בכל פעם משימה אחת .כדאי ,רצוי וחשוב
לבסס את הגמילה טרם היכנסו של הפעוט לגן.
שתפו את הילד בתהליך העומד לבוא והכינו אותו מראש .השרו בו ביטחון .אמרו לו
שבכל פעם שהוא יזדקק לעזרה ,אם בתזכורת ,או אם בהגעה בזמן לשירותים – אתם
כאן עבורו .עודדו את הילד על התהליך ,על הנכונות ועל ההשתדלות ,גם אם התוצאה
אינה מה שציפיתם .כל תהליך ,כדרכם של תהליכים ,אורך זמן .גלו סבלנות .גמילה
מוצלחת שמשאירה את הילד עם חוויה חיובית ,של הצלחה ושל מסוגלות ,תורמת
לדימוי העצמי שלו ,ומציידת אותו בכלי נוסף אותו יכניס ל”ארגז כלים” של החיים.
רוית רביב ,רכזת יחידת גני הילדים ,מכון אדלר
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ימים ראשונים בגני הילדים
לילד העושה צעדים ראשונים במערכת החינוך הפורמאלית ,הכניסה לגן
הילדים היא צעד חשוב ומשמעותי בשרשרת ארוכה של מעברים ,אותם יחווה
במהלך גדילתו ואשר עשויים להשפיע על איכות השתלבותו במערכת החינוך
בעתיד.
הכניסה לגן מלווה בהתרגשות ,בחששות ומסר חיובי ומרגיע יסייע לילד
ויקל על השתלבותו בגן ועל קבלת כללי המסגרת החדשה .חשוב שתהליך
הסתגלות לגן יהיה הדרגתי ולכן כדאי שההורים ייערכו לאפשרות של שהייה
עם הילד בגן בימים הראשונים.
הצוות החינוכי יסייע לילדים בתהליך ההסתגלות לגן.
א .בגני טרום חובה שבהן שעות פעילות הגן משעה 7:30-14:00
ביום הראשון ללימודים  -מסיימים בשעה 10:00
ביום השני ללימודים  -מסיימים בשעה  11:00על אף הנאמר לעיל ,ילדים
שזו להם שנת לימודיהם השנייה בגן הילדים ישהו בגן החל מהיום הראשון
עד 14:00
ביום השלישי ללימודים – הלימודים יתקיימו כסדרם עד השעה .14:00
ב .בגני חובה יתקיימו לימודים כסדרם החל מהיום הראשון.
הורים אשר מעוניינים לקחת ביומיים הראשונים את ילדיהם מוקדם יותר יורשו
לעשות זאת בתיאום עם הגננת.
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צוות אגף החינוך
במועצה אזורית שומרון
מאחל לכם ולילדיכם
שנת לימודים פוריה ,מחכימה וחווייתית!
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