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לדורות  הדואג  עצים,  נוטע  לשנים  הדואג  חיטים,  זורע  לימים  "הדואג 
מחנך אנשים" )יאנוש קורצ'ק(

שכניסת  הרי  בצמח  בטיפול  השונים  לשלבים  משול  החינוך  תהליך  אם 
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  
לכל  וחברתיים   רגשיים  מוטוריים,  לימודיים,  חינוכיים,  להם,  רבים  צרכים 
אחד מהצרכים צריך להינתן מענה במשורה באופן שלא יפגע בילד מחד 

ויאפשר לו להפוך עם זמן לילד עצמאי מאידך 
הפעולה  שבשיתוף  ובטוחים  זו  למערכת  ילדיכם  כניסת  על  שמחים  אנו 
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,

הזכות  לגודל  ומודעים  תשפ"ד  הלימודים  לשנת  המרץ  בשיא  נערכים  אנו  אלו  בימים 
והאחריות שלנו 

בגני הילדים מתקיים המפגש הראשון של הילד עם מערכת החינוך הפורמאלית 
אנו רואים בגנים שלנו כבית השני של הילדים בו הם מבלים חלק משמעותי של היום 

 בגנים הילדים זוכים ליחס אישי ולפיתוח היכולות הקוגנטיביות והרגשיות שלהם 
הקניית  הלמידה,  יכולת  לפיתוח  המיטביים  התנאים  את  לילד  לאפשר  כרשות  תפקידנו 

מיומנויות אישיות וחברתיות 
אנו מאמינים שההשקעה בגיל הרך היא הבסיס להתפתחות הילד כאדם שלם ומאושר 

במחלקת הקדם יסודי אנו מקדמים תכניות חינוכיות מגוונות בשיתוף משרד החינוך מתוך 
ילדכם  של  והאינטלקטואלים  הפיזיים  החברתיים,  הרגשיים,  לצרכים  מענה  לתת  רצון 

מתוך הבנה כי השקעה בגיל הרך מהווה בסיס איתן להתפתחות העתידית של הילדים 
העשרת עולמם של הילדים, חינוך לערכים, שיפור סביבת הלמידה, העצמה של התלמידים 

וציוותי החינוך הם היעדים המובילים אותנו בעשייתנו החינוכית בשומרון 
המידעון מאגד בתוכו את כל המידע הנדרש לרישום ילדכם לגן הילדים 

גם השנה, כמו בשנים הקודמות הרישום כולו יתבצע באמצעות האינטרנט בלבד מתוך 
כוונה לאפשר רישום מהיר ויעיל מהבית 

לתשומת ליבכם, על אף שילדיכם מבקר השנה בגן, עליכם לדאוג לרישומו מחדש 
משמעותית  חוויה  תהיה  השומרון  של  החינוך  למערכת  ילדכם  שכניסת  לכם  מאחלת 

ומוצלחת ומזמינה אתכם להיות שותפים בתהליך החינוכי 

בברכת חורף בריא 
רויטל גוטמן 

מנהלת מח' קדם יסודי
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מועדי הרישום
ביום  יחל  התשפ"ד  הלימודים  לשנת  ילדים  ולגני  ספר  לבתי  הרישום  מועדי 
שני א' בשבט התשפ"ג, 23 בינואר 2023 ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט 

התשפ"ג, 12 בפברואר 2023  
חובה לקיים את הרישום במועדים אלה 

מיקום הרישום
הרישום יתבצע באינטרנט בלבד.

יתבצע  המועצה,  ביישובי  להתגורר  המתעתדים  חדשים  לתושבים  הרישום 
במועדי הרישום בלבד במזכירות היישוב אליו הם עוברים 

הדרך לרישום מהיר ויעיל באמצעות האינטרנט 24 שעות ביממה:

www.shomron.org.il
              לחצו כאן לרישום לגני ילדים תשפ"ד 2023-2024.

https://www.shomron.org.il/747/
https://www.shomron.org.il/747/
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מועמדי רישום ותאריכי לידה

גילאי הרישום
כיתה א -  התאריכים:

ג' בטבת התשע"ז - 1 בינואר 2017
יג' בטבת התשע"ח – 31 בדצמבר 2017

גילאי 5 -  התאריכים:
יד' בטבת התשע"ח – 1 בינואר 2018

כג' בטבת התשע"ט – 31 בדצמבר 2018

גילאי 4 -  התאריכים:
כד' בטבת התשע"ט – 1 בינואר 2019
ג' בטבת התש"פ – 31 בדצמבר 2019

גילאי 3 -  התאריכים:
ד' בטבת התש"פ – 1 בינואר 2020

טז' בטבת התשפ"א – 31 בדצמבר 2020

חריגי גיל רך:
לתשומת לבכם, החל משנת הלימודים התשפ"א לא מתאפשר רישום 
של מי שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה. ויובהר, לא יתאפשר 

רישום ילדים שנולדו מ- 1/1/2021 ועד 15/1/2021 )כולל(.
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נהלי רישום

בהתאם לחוק לימוד חובה, חלה חובה על הורי כל ילד לרשום את הילד למוסד 
חינוכי 

יש להזין את פרטי אימות הנתונים במערכת, ויעלו נתוניו של מועמד הרישום 
נא פעלו עפ"י ההנחיות 

השיבוץ יקבע בהתאם לאזור הרישום 
ברצוננו להדגיש שחלה חובה לבצע רישום כל שנה מחדש עבור כל ילד בגילאי 

גן  
תלמיד הזקוק לסיוע רפואי-  נא לציין זאת בהערות בעת הרישום 

כמו"כ, נא למלא טופס מקוון עבור הגשת בקשה לסיוע רפואי:
/https://www shomron org il/679

להמשך הטיפול יש לפנות לאווה קריאף באגף החינוך:
kdamyesodi@shomron org il  בטלפון 03-9061126 ולכתובת מייל
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המסמכים הדרושים לביצוע הרישום

א. תושבי המועצה:
במערכת הרישום למוס"ח מופיעים כל תלמידי המועצה, וע"י הכנסת מספר זהות 
מתבצע רישום  תושבים אשר טרם שינו את כתובת מגוריהם ליישובי המועצה לא 
יוכלו לבצע רישום עד להסדרת הכתובת במשרד הפנים והצגת ספחי ת ז  + תמצית 

מרשם אוכלוסין עבור כל ילד וילד בפני אגף החינוך 
ב. למתעתדים לעבור לגור ביישובי המועצה:

יש למלא טופס מקוון "תושבים חדשים למערך החינוך" בקישור הנ"ל
לאחר מילוי הטופס, נעדכן את התלמיד במערכת ונאפשר רישום לגן 

ג. לרושם שהינו אפוטרופוס או משפחה אומנה:
תעודת זהות בה מופיעה הכתובת ביישוב המגורים • אישור המגדיר את מעמדו החוקי

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 ולמלא טופס הצהרה והתחייבות  

אי מסירת פרטים נכונים ומדוייקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד, תביא לביטול 
הרישום.

https://www.shomron.org.il/657/
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רישום מאוחר לגני הילדים 

הורים המבצעים רישום מאוחר המקום בגן יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד, 
ולא בהכרח באזור המגורים 

שיבוצי ילדים לגנים

השיבוץ וההרכב הגילאי בגן ייקבעו בהתאם לאמות המידה הנהוגות ברשות, 
לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות  

להלן הקריטריונים המהווים מתווה לשיבוץ בגני הילדים, השיבוץ הסופי ייקבע 
על פי שיקולים מערכתיים, פדגוגיים ומקצועיים: 

זרם חינוכי- שיבוץ על פי הזרם החינוכי שבחרו ההורים   ג 
ללמוד  להמשיך  וצריך  בגן  נוכחית  בשנה  הלומד  תלמיד  חינוכי-  רצף  ג 

באותו גן ישובץ באופן אוטומטי  
הישארות שנה נוספת בגן חובה- מותנה באישור של השרות הפסיכולוגי  ג 

ובהתאם להמלצותיו  
גיל הילדים- בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהבוגרים עד לצעירים   ג 

קרבת מגורים לגן- בהתאם לשכונת מגורי הילד   ג 
איזון  מגדרי בין בנים לבנות  ג 

שיבוץ הילדים בגן אינו על בסיס בקשות חברים או בקשות גננת  
בקשות הורים ילקחו בחשבון, אך הרשות אינה מתחייבת לכך 
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רישום מאוחר לגני הילדים
הורים המבצעים רישום מאוחר השיבוץ בגן יהיה על בסיס מקום 

פנוי בלבד!
שיבוצי הילדים יתפרסמו לקראת סוף חודש יוני.

הגשת ערר

לאחר פרסום שיבוצי הילדים ניתן להגיש בקשת ערר דרך מערכת השיבוץ  את 
הערר יש להגיש באופן ברור ובנימוק מלא  במידת הצורך יש לצרף מסמכים 

תומכים לבקשה  
ערר שיוגש לאחר המועד לא יתקבל ולא ידון  

ילדים לא גמולים...
לגמילה חשיבות רגשית וחברתית. במידה והילד לא גמול, אנו מבקשים לסיים 

את תהליך הגמילה עד תחילת שנת הלימודים.
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ילדי גן המועמדים לוועדות שילוב / איפיון וזכאות
במועד  ברישום  חייבים  שילוב  ועדות  או  וזכאות   איפיון  לוועדת  המועמדים  ילדים 

הרישום האמור לעיל  
ועדת 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 

זכאות  לוועדת  ההורים  יוזמנו  המשך  דיון  על  ממליץ  השילוב  וועדת  וצוות  במידה 
ואיפיון  שתתקיים ברשות על מנת לקבל החלטה בדבר השמתו של הילד במסגרת 

חינוך מיוחד  
באחריות ההורים להמציא את כלל המסמכים הנדרשים ולהעבירם לגננת שתעלה 

את המסמכים לפורטל משרד החינוך 

ילדי גן שיהיו זכאים למסגרת חינוך מיוחד בשנת הלימודים תשפ"ד ישובצו במסגרות 
בהתאם למענה אותו הם צריכים ע"י נציגי פיקוח החינוך המיוחד, שפ"ח ומנהלת מח' 

קדם יסודי 

הודעות שיבוץ לגני חנ"מ יועברו אליכם במהלך חודש יולי  

ילדים השוהים כיום בגני חינוך מיוחד לא יבצעו רישום דרך האתר עד לאחר 
קבלת החלטה של הצוות המקצועי של הגן. במידה וצוות הגן יחליט על מעבר 

  hinuch@shomrom.org.il :לגן רגיל יש לפנות לרישום ישיר במייל
במייל:  המיוחד  החינוך  רכזת  לתימור-  לפנות  אפשר  נוספים  לפרטים 

vhasama@shomron.org.il  טלפון: 03-9061123
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תכניות חינוכיות בגני הילדים:
הצגות ילדים כמדי שנה מתקיימות הצגות בהיכל התרבות באריאל ובצפון השומרון  
ומוכרת  גבוהה  רמה  ובעלת  איכותית  מהצגה  נהנים  השומרון  מרחבי  ילדים  כ-3000 

בתרבות הישראלית  בשנה האחרונה הילדים נהנו מהצגה של תיאטרון אורנה פורת  

הילדים  בגני  והקיימות  הטבע  נושא  להטמעת  מיעד  כחלק  גינות לימודיות 
הובלנו פרוייקט בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ואיגוד ערים יו"ש של גינות לימודיות  
במהלך פרוייקט זה צוותי החינוך עברו הכשרה  מקצועית וכל צוות בנה יוזמה ייחודית 

בתחום והוקמה גינה לימודית במרחב הגן  
בשנת תשפ"ג הוקמו 10 גינות לימודיות בגני השומרון  

במסגרת קול הקורא זכו 6 גנים בתקציב מכובד להעשרת תחום האנגלית  קול קורא  
לפיתוח  מאתגרות  וערכות  ייחודיים  משחקים  גן  לכל  נרכשו  התקציב  במסגרת  בגן  

החשיבה במהלך הלמידה  

יוזמות חינוכיות ייחודיות במסגרת תקציבי גני הילדים נבנה תקציב ייחודי למימון 
יוזמות חינוכיות ייחודיות של מנהלות הגנים   מהלך זה נבנה על מנת שנוכל לקדם 
בשומרון סביבות למידה משתנות, מגוונות המותאמות לגישה האישית של מנהלת הגן 

במסגרת תקציב זה קידמנו בגנים- חדרי כושר לקטנטנים, מרכזי העשרה מוסיקליים, 
חצר מאתגרת, חצר מוטורית ייחודית, גן חוקר, גן מדעי, למידה מתוקשבת תוך שימוש 
באמצעים טכנולוגיים, גינות לימודיות, מרחב תיאטרלי בגן, מרחבי תחושה וכו'  
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לגעת בגבול- מתן מענה מקצועי לילדים עם בעיות התנהגות 
במסגרת מדיניות המועצה הכנסנו לגני הילדים תכנית "לגעת בגבול"  התכנית הינה 
מודל תמיכה מערכתי בילדים המפגינים התנהגויות מאתגרות במסגרת הגן  המודל 
פותח ע"י צוות מקצועי באגף החינוך ובשיתוף מפקחות הגנים, שפ"ח ותכנית לילדים 
בסיכון  במסגרת תכנית זו אנו מכניסים פסיכולוגית מומחית תחום התנהגות לגיה"ר 
אישית  תכנית  ובונה  להתמודדות  מקצועיים  וכלים  הכשרה  לצוות  מעניקה  אשר 

בהתאם לצורך  

במסגרת תכנית של משרד החינוך מקבלים כל ילדי הגנים בשומרון  ספריית פיג'מה  
אחת לחודש ספר במתנה מספריית פיג'מה  

תכנית הנותנת מענה רגשי-טיפולי לקבוצת ילדים אשר נבחרים על ידי   תכנית אור 
צוות החינוך, עו"ס מלווה ורכז התכנית  במסגרת תכנית זו מקבלים הילדים פעמיים 

בשבוע טיפול רגשי לאורך השנה  
תכנית זו מופעלת ב- 13 גנים בשומרון  

תכנית בשיתוף אגף רווחה, חינוך ושרות פסיכולוגי  התכנית באה  המרחב האישי 
המרחב  שמירת  לגבי  והורים  ילדים  בקרב  המודעות  את  להגביר 
האישי של הילד, מידע להורים כיצד ללוות את ילדם בהתפתחות 
מינית תקינה מותאמת גיל ובהמשך ישיר עבודת מניעה לאפשרות 
החובה  בגני  הצעה  ניתן  בגן  התכנית  במהלך  מינית   פגיעה  של 

לבחירת הגננת 
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ימים ראשונים בגני הילדים

הפורמאלית,  החינוך  במערכת  ראשונים  צעדים  העושה  לילד 
הכניסה לגן הילדים היא צעד חשוב ומשמעותי בשרשרת ארוכה של מעברים, 
השתלבותו  איכות  על  להשפיע  עשויים  ואשר  גדילתו  במהלך  יחווה  אותם 

במערכת החינוך בעתיד  
לילד  יסייע  ומרגיע  חיובי  ומסר  בחששות  בהתרגשות,  מלווה  לגן  הכניסה 
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  11:00
על 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 

אשר  הורים  הראשון   מהיום  החל  כסדרם  לימודים  יתקיימו  חובה  בגני  ב  
לעשות  יורשו  יותר  מוקדם  ילדיהם  את  הראשונים  ביומיים  לקחת  מעוניינים 

זאת בתיאום עם הגננת 
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מידע כללי

במועצה אזורית שומרון ישנם 167 גני ילדים
גני ממ"ד  •
גני ממ"ח  •

גני מ"מ  •
גני חנ"מ  •

גנים שיקומיים ותקשורתיים  •

צוות אגף החינוךצוות אגף החינוך
במועצה אזורית שומרוןבמועצה אזורית שומרון
 מאחל לכם ולילדיכם מאחל לכם ולילדיכם

שנת לימודים פוריה, מחכימה וחווייתית!שנת לימודים פוריה, מחכימה וחווייתית!
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