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דבר ראש המועצה
הורים יקרים,
הרישום לשנת הלימודים הבאה
מלווה בשמחה ובהזדמנות לקראת
שינוי וחזרה למציאות יציבה ומאפשרת.
מערכת החינוך במועצה הוכיחה את
איתנותה ויכולתה להתמודד באופן
מיטבי ,גם בעת המורכבת שבה אנו
מצויים .מסגרות הגיל הרך וביה"ס
היסודיים שמרו על שגרת למידה
יומית לצד מעברים היברידיים בלמידה
מקוונת ובמפגשים ישוביים.
בשנתיים האחרונות ,אנו עדים
לצמיחתה של מערכת החינוך בחוף
אשקלון ,פתיחת מסגרות גני ילדים
נוספות בישובים השונים ,הקמת
ביה"ס חדש צומח על-יסודי בישוב
ניצן ופתיחת כיתות נוספות בביה"ס
היסודיים .לצד הגידול הדמוגרפי
והרחבות קהילות הישובים אנו עתידים
לפתוח את שנת הלימודים עם  7גני ילדים
חדשים בישובים הודיה ,ניצן ובאר-גנים.
בחודשים הקרובים נצא לבינוי גני ילדים
בישובים נוספים.
בביה"ס היסודיים חופים ,ניצן ,ניצני
קטיף ומורשה מוקמים בימים אלו מרחבי
למידה חדשניים ,M-21 ,כיתות ביה"ס כולן
תוקשבו באופן מלא וברחבי כיתות א'-ב'
אנו מתחדשים בשולחנות חוויה דיגיטליים
ללמידה אחרת לצד מצלמות להקלטת
השיעורים ואמצעים ויזואליים חדשניים.
מערכת החינוך שלנו מחויבת לחדשנות,
לחיזוק המיומנויות החברתיות ותחושת
השייכות הקהילתית ,להעמקה בכישורי
תלמידינו ,לפיתוח מיומנויות החקר ולהכנת
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מערכת החינוך שלנו מחויבות לחדשנות,
לחיזוק המיומנויות החברתיות ותחושת
השייכות הקהילתית
תלמידינו לעולם המחר .יחד עם השלמת
ההצטיידות הטכנולוגית מנהלי ביה"ס
וצוותי החינוך וההוראה מצויים במסע
למידה איכותית בסביבה חדשנית.
בחוברת שלפניכם תמצאו את כל המידע
הנדרש לקראת תהליך הרישום שיובל ע"י
מנהל החינוך ,מדור גני הילדים וביה"ס.
אני שמח להזמין אתכם לקרוא ולהכיר
את מסגרות החינוך במועצה לחינוך
ממלכתי ,דתי ,רגיל ומיוחד.
בברכה,
איתמר רביבו,
ראש המועצה

דבר ראש מינהל חינוך
אנו בעיצומה של שנה אחרת ומאתגרת
ויודעים היטב ,שעוגני שגרה וציפייה לעתיד
לבוא כמו גם תכנון מיטבי הם שיספקו מצע
בטוח לילדנו בהמשך דרכם .בשבועיים
הקרובים תיפתח עונת הרישום לגני הילדים
ולביה"ס.
פתיחתו של הרישום כרוך במחשבה
מיוחדת על האופן בו נאפשר לילדינו
לעבור את שלבי המעבר במוכנות רגשית,
חברתית וקוגנטיבית .בימים אלו אנו עמלים
על תוכנית מעברים קפדנית שתמומש
באמצעות שיתוף פעולה עמוק בין גננות גני
החובה לצוותי החינוך בביה"ס.
צוות ההיגוי יעסוק גם בשאלת המוכנות
הנדרשת במעבר בין גני טרום החובה לגני
החובה ,תכנית שתבוא לידי ביטוי באופן
סגירת שנת הלימודים התשפ"א וברבעון
הראשון לשנת הלימודים הבאה .השרות
הפסיכולוגי במינהל החינוך ילווה את ועדות
המעברים ויחד עם מינהל החינוך יתווה את
קווי הבשלות המשמעותיים לשלבי המעבר.
עלינו לזכור ,כהורים וכמערך חינוכי,
שכלל ילדי ישראל והעולם מצויים בפער
כלשהו ביחס לשנה שגרתית וטבעי הוא
הדבר .עם זאת ,מערך התמיכה ותכנית
המעברים המתגבשת יספקו מענה מיטבי
ויאפשרו ליווי אישי ומקצועי לכל ילד וילד
בתהליך המעבר.
לצד ההיערכות היחודית ,אנו מצויים
בשנים של גידול דמוגרפי במרבית הישובים,
המוביל לפתיחת מסגרות חינוך חדשות,
בינוי וקליטת צוות חינוכי לגני הילדים .זוהי
הזדמנות מופלאה להרחיב את הקהילה
החינוכית במועצה ואנו מחויבים לקליטת
צוותים מצוינים.

החינוך הקדם יסודי במועצה כולל 50
גני ילדים ,מתוכם גן שפתי וגן תקשורת.
החינוך היסודי כולל  6ביה"ס הפזורים
ברחבי המועצה 3 ,מהם משויכם לזרם
המ"מ ושלושה לזרם הממ"ד ,אחד מהם
פועל במודל המשלב .החינוך העל יסודי
כולל חמישה ביה"ס ,בינהם תיכון שקמה,
כפר סילבר ,ישיבת בני יששכר ,אולפנת
נווה דקלים והמדרשה לאמנויות ,מדעים
ומנהיגות.
בחוברת שלפניכם גיבשנו הסבר אודות
תהליך הרישום ,איזורי הרשום ,מובילי
המסגרות החינוכיות ,הפניית תלמידים
למסגרות יחודיות ,קרטריונים לשיבוץ
ותהליכי הקליטה.
בחלקה השני של החוברת תוכלו להכיר
את ביה"ס היסודיים ולהיחשף לתהליכי
העבודה של ועדת האפיון והזכאות ,כמו גם
לוחות הזמנים והמסמכים הנדרשים לצורך
אבחון קשיים הדורשים הנגשת שמע ,סיוע
רפואי או תמיכת מתי"א.
נשמח לסייע וללוותכם בכל מחשבה או
התלבטות.
שלכם,
כרמית הרוש,
ראש מינהל חינוך
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ברכת מנהלת מדור גני ילדים

"החינוך – הוא הדרך,
האדם – הוא המטרה"
(א.ד גורדון)

שמחה ונרגשת לפתוח את הרישום לשנת
הלימודים תשפ"ב בסימן התחלה חדשה,
לאחר שנת קורונה מורכבת ישנה אופימיות
זהירה באויר לחיסונים שבפתח.
ראינו שיש בנו את היכולת לבצע התאמות
למציאות משתנה ואת הכח לפרוץ מחסומים
ולהתמודד עם האתגרים.
מתוך אמונה שתקופה זו חישלה אותנו,
לימדה אותנו גמישות מחשבתית מהי
ושאפשר להרגיש קרוב גם מרחוק.
השנה אנו מחבקים באהבה כ  1300ילדי
הגיל הרך ב  50גנים ביישובי המועצה.
כל גן מלווה ונתמך ע"י צוות מקצועי
ומיומן הכולל -מפקחת ,פסיכולוג ,יועצת
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חינוכית ומדריכת גננות בנוסף לליווי צמוד
של מנהל החינוך ברשות.
נמשיך להשקיע משאבים רבים בגיל הרך
מתוך ראיית שליחות לקידומו ופיתוחו של
הדור הצעיר במועצה.
מקווה שגם בשנה זו נמצא את הכוחות
לראות את הטוב.
תוך הקפדה על מתווה הבריאות והחינוך
נצלח את השנה ונתמודד איתה בבטחה
ואהבה.
שלכם,
אודליה גוטליב,
מנהלת מדור גני הילדים

כל מה שרציתם
לדעת על:

גני הילדים בחוף אשקלון
ברחבי המועצה שלנו פועלים רוב גני
הילדים בזיקה מוחלטת לסביבה ולמרחבי
המחיה הישוביים .חלקם גנים ירוקים,
מקדמי בריאות וגני יער.
יחודיות גני היער:
אחד העוגנים של הגן העתידי הוא למידה
במרחבי החיים .גן יער/גן ביער הינו מודל
המיישם עוגן זה .עוגן זה מדגיש את חשיבות
הסביבה הקרובה לגן הילדים כמקום רב
משמעות ללמידה של ילדים צעירים :קרבת
הגן ,הרחוב ,שכונת המגורים ,היישוב.
למעשה ,התייחסות לכל המרחבים בסביבת
הגן כמרחבים חינוכיים מאפשרת למידה
בכל זמן ובכל מקום .יתרה מזאת ,ללמידה
במרחבים טבעיים יתרונות רבים בחינוך
לערכים וחינוך מותאם צרכים התפתחותיים
של ילדים צעירים ,כגון היכרות עם הטבע,
משחק עם חומרים מזדמנים ,חוויה רב חושית,
פעילות ותנועה חופשית.
יחודיות הגנים הירוקים:
קידום ערכים של מתן כבוד לזולת לטבע
ולסביבה שבה אנו חיים ,זיקה למקום ורצון
לשמר ,לשנות ולהשפיע על הסביבה
שיפור איכות החיים והאקלים החינוכי בגן
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.
עידוד יציאה למרחבים פתוחים וטיפוח

אזורים ציבוריים לטובת הקהילה.
באמצעות משחק ,יצירה וחשיפה לסביבות
טבעיות ,עוסקים הילדים במגוון נושאים
סביבתיים :הפחתת זיהום אוויר ורעש ,צריכה
מושכלת ,דאגה וחמלה לבעלי חיים ,שמירה
על המגוון הביולוגי.
יחודיות הגנים מקדמי הבריאות:
הצוותים החינוכיים בגן מקדמים את בריאות
הילדים ע"י יצירת תפריט מגוון של מזונות,
עידוד אכילת ירקות ופירות עונתיים ,שתיית
מים ,הקטנת כמות הממתקים והמשקאות
הממותקים ככל האפשר.
הגננות יוזמות פעילות גופנית מובנית
וחופשית תוך שימוש במוזיקה כגורם מרגיע
ומניע ,דואגות לשמירה על היגיינה אישית
הכוללת הקפדה על רחיצת ידיים במים וסבון
לפני כל ארוחה ולאחר השימוש בשירותים.
הן מעודדות שמירה על בריאות השן ועל
המוגנות האישית ,באמצעות למידה על כללי
הזהירות בדרכים ושמירה על הגוף בחשיפה
לשמש.
נושאים נוספים שבהם עוסקים הילדים
וצוותי הגן הינם :חינוך לאסרטיביות ,חיזוק
הדימוי העצמי ,חיסכון במים ,טיפוח גינת ירק
מקיימת ועוד.
ילדי הגן שותפים לתהליכים השונים
המתרחשים בתחום זה תוך כדי קבלת
אחריות ,בחירה ,העמקת הידע ועשייה פעילה.
הגננת משלבת בתהליך ובתוכנית העבודה
את הקהילה הקרובה :הורים ,גנים סמוכים,
בתי ספר ,מרכזי גיל הזהב ועוד.
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נהלי רישום

מועדי הרישום

הרישום לבתי הספר ולגני הילדים עי“פ חוק חינוך חובה לשנת הלימודים התשפ“ב יחל ביום
חמישי א‘ בשבט התשפ"א  14/1/21וימשך עד יום רביעי כ“א בשבט התשפ"א .3/2/21
הורים יקרים ,לתשומת ליבכם ,כחלק משיפור השירות במחלקת רישום ומתוך מטרה
לשמור על רצף חינוכי ,בגנים בהם טווח גילאי הילדים תואם לשנה נוספת ,תיפתח עבורכם
אפשרות לשיבוץ במוסד בו למד הילד השנה.
שימו לב ,רישום ילדי הקיבוצים יעשה בתהליך המועצתי בקישור.
הסדר התשלום יבוצע ישירות מול הקיבוצים לאחר קבלת הודעת השיבוץ ממינהל החינוך.

גילאי רישום

בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מס‘  32התשע“ג  2013 -שהתקבל בכנסת ביום א‘ באב
תשע“ג  , 08.07.2013רישום תלמידים יעשה עפ“י השנתונים שנקבעו ע“י משרד החינוך,
תלמידים שאינם ברי רישום לא ניתן יהיה לבצע רישום (גם אם מדובר בפער של יום אחד) רישום
לא יעשה במהלך שנה“ל לתלמידים שאינם ברי רישום.
החל משנת הלימודים התשפ“ב לא יתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו  3לפי חוק לימודי
חובה ,משרד החינוך לא יאפשר רישום ילדים שנולדו מ  1/1/19-עד .15/1/19

גילאי 5
התאריכים :כ‘ בטבת התשע“ו  1 -בינואר  | 2016ב' בטבת התשע“ז  31 -בדצמבר 2016

גילאי 4
התאריכים :ג‘ בטבת התשע“ז  1 -בינואר  | 2017י“ג בטבת התשע“ח  31בדצמבר 2017

גילאי 3
התאריכים :י"ד בטבת התשע“ח  1 -בינואר  | 2018כ“ג בטבת התשע“ח  31 -בדצמבר 2018
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תהליך הרישום
הרישום לגני הילדים יבוצע ע“י ההורים
ובאחריותם באמצעות אתר האינטרנט או
במנהל החינוך.
מוקד רישום מועצתי
מנהל החינוך מפעיל בתקופת הרישום מוקד
רישום המהווה תמיכה לתהליך הרישום
ומענה לבירורים אישיים.
קבלת קהל במדור גני הילדים ,מנהל החינוך,
בת-הדר ,מ.א.ז חוף אשקלון.
ימים ושעות פעילות :א‘  -ה‘ בשעות:
,14:00-15:30 ,08:30-13:00
יום ג‘ בשעות 16:00-18:30 ,08:30-13:00
מספר טלפון08-6775596 :
כתובת האתרwww.hof-ashkelon.org.il :
ברקוד רישום
לגני הילדים וביה"ס

בקשות לגן בתהליך הרישום:
בעת הרישום יבחרו ההורים מהו הזרם החינוכי
אליו הם מעוניינים לרשום את ילדיהם:
 .1ממלכתי
 .2ממלכתי דתי
בישובים הגדולים באר גנים וניצן יתאפשר
בהתאם לאזור המגורים( .ראו עמ )30-31

ח

לתשומת לבכם!
על אף שילדכם לומד
השנה בגן מועצתי עליכם
לדאוג לרישום בקישור
לשנת הלימודים תשפ"ב.
הודעה בדבר השיבוץ תשלח להורים
לכתובת המייל באמצעותה נרשמו.
במידה ולא קיבלתם הודעת שיבוץ עד ליום
 ,14/2/21הנכם מתבקשים לפנות במייל
למינהל החינוך.
תהליך הרישום הינו תהליך בו ההורים
מבקשים מהרשות לכלול את ילדם בהליך
השיבוץ בכפוף ליכולת קליטה בגנים.
הרישום אינו שיבוץ ,לכן לעיתים השיבוץ
שונה מהגן אליו בוצע הרישום.
בתום תקופת הרישום מתחיל תהליך השיבוץ.
אין עדיפות לשיבוץ כל עוד הרישום התקיים
במועד הרשמי.
ילד שיירשם לאחר  3/2/21ישובץ על
בסיס מקום פנוי בלבד .בכל מקרה בו
לא יהיה מקום בגני הילדים בישוב יופנה
התלמיד לישוב סמוך במועצה.

יש לוודא כי בסיום הרישום התקבלה
אסמכתא רישום .מינהל החינוך ישתדל לשבץ
את הילד/ה בהתאם לבקשת ההורה ועל פי
שיקול דעת מקצועי.
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תהליך הרישום
תושבים חדשים:
באפשרותכם להירשם באמצעות אתר
האינטרנט המועצתי ,תחת מינהל החינוך.
יש לצרף בעת הרישום באתר את המסמכים
הנדרשים ,המופיעים בטבלת נהלי רישום
כלליים.
הישארות ילדי חובה שנה נוספת בגן:
התהליך יבוצע באופן הבא :גננת הגן תעביר
המלצה לשירות הפסיכולוגי .פסיכולוג/ית הגן
י/תבצע תצפיות על התלמידים המאותרים.
תלמידים שהוחלט להשאירם שנה נוספת בגן,
יקבלו מכתב החלטה מהשירות הפסיכולוגי.
מחלקת הרישום תקבל את ההמלצה ישירות
מהשירות הפסיכולוגי ותשריין מקומות בגנים
בעבור תלמידי שנה שנייה .המקומות יישמרו
עד סוף חודש מאי.
באם ההורה מבקש שיבוץ בגן חלופי ,ימלא
טופס בקשה לגן חלופי וישלח באמצעות

דוא“ל למחלקת הרישום:
hinuc@hof-ashkelon.org.il
השיבוץ ייעשה על בסיס מקום פנוי.
ערעור לשיבוץ בגן הילדים  -בקשת העברה
בקשת הערעור תתאפשר בעת קבלת הודעת
שיבוץ ,בהעברת טופס מקוון למנהל החינוך.
אנא וודאו קבלת אסמכתא מקוונת במייל
לבקשת הערעור.
קריטריונים להגשת ערעור:
סיבות אישיות/רפואיות חריגות  -בצרוף
מסמכים עדכניים .זרם חינוכי | גיל הילד
ניתן להגיש ערעור אחד בלבד.
חוות דעת של הגננת לא תתקבלנה.
הרשות רשאית לבחון מקרים חריגים נוספים
למעט מקרים המפורטים לעיל.
מועד בקשת ההעברה:
מיום ראשון,ב‘ באדר תשפ"א  14/2/21עד יום
חמישי ,ו' באדר התשפ"א .18/2/21

עקרונות שיבוץ לגני ילדים שנה“ל תשפ“ב

ו
ו
ג ג ג ג ג
אזור רישום

רצף חינוכי

הטרוגניות
באוכלוסיה

איזון
בנים ובנות

הרשות תשקול עדיפות
מיגדרית במידה ויווצר
חוסר איזון

גיל

גיל הילד

בסדר יורד מהמבוגר
ביותר לצעיר ביותר

סיבות
רפואיות
חריגות

של המעגל המשפחתי
הקרוב (ילד ,הורה ואחים)
בצירוף מסמכים עדכניים.

טופס בקשת העברה יופיע באתר המועצה תחת מינהל החינוך ביום ה.14/2/21-
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נהלי רישום
מסמכים נדרשים לרישום לכלל הנרשמים:
 .1תעודות זהות של שני ההורים כולל ספח וכתובת מעודכנת וזהה תואמת את מקום המגורים
בפועל.
 .2תעודת הזהות תכלול את הספח שבו פרטי הילד .לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת.
 .3העתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.
אם הנכם עונים על אחד הקריטריונים הללו ,עליכם להצטייד בנוסף במסמכים המופיעים
בטבלה:
להורים עצמאים (גרושים\פרודים\יחידים)
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך ,יש
לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים בהם תישלל ו\או תוגבל האפוטרופסות של אחד
ההורים ,לא תוחל חובה זו) .במידה וקיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה ,על ההורים
לפנות להכרעה משפטית בנושא ולציג בפני מחלקת הרישום את ההחלטות שהתקבלו.
חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין
באם ההורים מבקשים לקבל דיוור נפרד בנוגע לילדם ,יש לעדכן את כתובתם הנפרדת במשרד
הפנים .הורהו של קטין אשר מענו הרשום במשרד האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין,
יבקש מפקיד הרישום לעדכן את כתובתו בכתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.

תושבים הגרים
בשכירות

חוזה שכירות שתוקפו  12חודשים לפחות .החוזה יהיה תקף לתקופת
הרישום או שתחילתו לא יאוחר מחודש לאחר תום תקופת הרישום.
חשבון ארנונה על שם המשכיר או השוכר ,שפרטיו מופיעים בחוזה
השכירות ,תעודות זהות ובהן הכתובת המעודכנת כפי שמופיעה
בחוזה ו/או תצהיר מגורים החתום על ידי עו"ד.

דירה בבנייה או
בקנייה

חוזה חתום על ידי עו"ד שבו מועד הכניסה לדירה לא יאוחר מ 1
בספטמבר של אותה שנת לימודים .בצרוף מס‘ חשבון מים של הקבלן.
בבניה עצמאית  -יצורף תצהיר חתום ע“י עורך דין ובו מועד הכניסה.

מיופה כח

תעודת זהות של מיופה הכוח ,תעודות זהות של שני ההורים  -מקור
בלבד וכן מכתב הרשאה חתום .במידה ותעודות זהות של ההורים אינן
מקוריות ,נדרש להביא העתק נאמן למקור.

תושבים חדשים
במועצה

טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת ובו מצוין באם הילד למד בחינוך
רגיל או בחינוך מיוחד .יש לציין לגבי שמות כל ילדי המשפחה הנמצאים
במוסדות חינוך .אישור ארנונה /חוזה בהתאם לכתוב מעלה.
גליון ציונים לתלמידים בחינוך המיוחד ,בנוסף יש להביא:
פרוטוקול וועדת השמה ,חוות דעת מיועץ בית הספר ודו“ח פסיכולוגי
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נהלי רישום
**הורים עצמאיים כתב הצהרה והתחייבות חתום ע“י ההורה הרושם מעודכן ותקף
(כמוגדר בחוק סיוע
למועד הרישום .הורה שהינו המשמורן החוקי של הקטין ואחראי
למשפחות שבראשן
הורה עצמאי התשנ״ב בלעדי על חינוכו ,חייב לצרף פסק דין.
( )1992רווק/ה,
הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין במשותף עם הורה נוסף,
אלמן/ה ,גרוש/ה,
פרוד/ה ,אשה עגונה ,חייב לצרף מכתב האחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו בצירוף
אשה השוהה במקלט תצהיר עו"ד \ בית משפט .ככל שלא יוגשו המסמכים הנ"ל במועד
לנשים נפגעות אלימות)
הרישום  -יבוטל הרישום שבוצע באמצעות אתר האינטרנט.
רישום מאוחר
(שלא בתקופת
הרישום)

הורה שלא ביצע רישום בתקופת הרישום ומבקש רישום מאוחר ,יפנה
באמצעות מילוי טופס מקוון באתר האינטרנט .השיבוץ יעשה על בסיס
מקום פנוי בלבד.

ביטול רישום

הורים המבקשים לבטל את הרישום ,מתבקשים לשלוח טופס בקשה
לביטול רישום ,בצירוף צילום ספח ת.ז .עם כתובת עדכנית של מקום
המגורים אליו עובר ,חוזה שכירות  /קניה  /תצהיר עו“ד  /ארנונה
במקום מגוריו החדש,הודעה להורה תשלח עד  3שבועות מקבלת
הבקשה במחלקת הרישום.

ילדי חוץ

הורים שאינם תושבי חוף אשקלון ומבקשים לרשום את ילדיהם
במוסדות החינוך במועצה ,מתבקשים להעביר מכתב בקשה מפורט.
השיבוץ ייעשה לאחר שיבוץ ילדי המועצה לשיקול הוועדה.
על ההורים להציג אישור מהמועצה \ העיר בה מתגורר התלמיד
המאשרת את שחרור התלמיד מרשותה עם התחייבות כספית.

את המסמכים הנ"ל אפשר למצוא באתר הרישום בכתובתwww.hof-ashkelon.org.il :
לידיעתכם! שינוי כתובת על מנת להשתייך לגן מסוים הוא עבירה על החוק.
חוסר התאמה עלול להוביל להוצאת התלמיד מהגן גם לאחר קבלת השיבוץ.
בכל מקרה של ספק בנושא המגורים הפיסי ובפועל ,תהא המועצה רשאית לאמת את הנתונים
בשטח באמצעים העומדים לרשותה.
את המסמכים יש לצרף בזמן ביצוע הרישום באתר האינטרנט או להעביר למחלקת הרישום
עד לתום תקופת הרישום.
באמצעות דוא"ל בכתובתhinuc@hof-ashkekon.org.il :
או באתרwww.hof-ashkelon.org.il :
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ראשית השנה בגנים
 lבגני חובה יתקיימו הלימודים כסדרם למן היום הראשון .הורים המעוניינים לאסוף את ילדיהם
מוקדם יותר יוכלו לעשות זאת בתיאום עם הגננת.
 lבגנים בהם ילדים בני  3-4יתקיימו הלימודים כדלהלן:
ביום הראשון לשנת הלימודים  :בשעות 08:00-10:00
ביום השני לשנת הלימודים :בשעות 08:00-11:00
מהיום השלישי והלאה יתנהלו הלימודים כסדרם.
 lעל אף הנאמר בסעיף  ,2ילדים שזו להם שנת הלימודים השנייה בגן הילדים ,ישהו בגן מן היום
הראשון עד השעה  .14:00הורים המעוניינים לאסוף את ילדיהם מוקדם יותר יוכלו לעשות זאת.
 lבגני יוח“א יסתיימו הלימודים ביום הראשון והשני בשעה  ,14:00מהיום השלישי כסדרם.
ימים ראשונים בפתיחת שנת לימודים בגני ילדים
שחרור מוקדם של הילדים
הורים שסבורים כי ילדם מתקשה להסתגל
לשעות הפעילות ,יוכלו להוציא את ילדם
מהגן מוקדם יותר ,במטרה לאפשר להם
הדרגתיות בתהליך ההסתגלות .הוראה זו
תכלול גם את הילדים הלומדים בגני יוח“א
ואת הילדים היוצאים לצהרונים (למשך כל
שנת הלימודים).
שגרה  -שעות הפעילות של הגן
גן הילדים הוא מסגרת לימודית-חינוכית
המאורגנת בסדר יום מתוכנן העונה על צורכי
כל ילד כפרט ועל צורכי קבוצת הילדים ככלל.
הוצאת ילדים מהגן לפני סיום יום הלימודים
עלולה לשבש את העשייה החינוכית ואת
ההתנהלות השגרתית .יום הלימודים מתחיל
בשעה  07:35בדיוק .השער ייסגר ב08:15 -
ויפתח כל רבע שעה ,עד לשעה .09:00

סל תרבות
בגני הילדים תתקיים תכנית סל תרבות
האחראית על חשיפת ילדי הגן לתרבות
ואומנות כחלק בלתי נפרד מהמערכת
הפורמלית.
סל תרבות כולל:
 2הצגות מרכזיות ומופע
 2חוגי העשרה בינהם:
חוג תנועה  /ריתמיקה לילדי הגן
עלות שנתית של חוג העשרה 200 :ש“ח
התשלום יהיה באתר המועצה בעת הרישום
לגן.
הזנת בוקר:
גננת הגן וועד ההורים הנבחר יבחרו
בהיוועצות משותפת במודל של ארוחת בוקר
משותפת  /יחידנית.
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הפניה לגן
והסדר תשלומים
במהלך תהליך הרישום יתבקשו ההורים להסדיר אמצעי תשלום בעבור שירותי המועצה לגן.
הסדרת התשלום בקיבוצים תיעשה ישירות מול מנהלי הגיל הרך בקיבוצים.
במסגרת הגן עובד צוות מיומן שיקלוט את ילדיכם במקצועיות וברגישות ויהיה נכון לפניותיכם,
הצוות ילווה את ילדכם ,יחזקם ויעודדם ,וכל אלה באקלים גן מיטבי שיאפשר להם התפתחות
בכל התחומים.
גני הילדים הממלכתיים והממלכתיים-דתיים מהווים מסגרות חינוכיות לימודיות לילדים בני 3
עד  ,6מטרת המסגרת לקדם ולטפח את יכולותיהם הקוגנטיביות ,הרגשיות ,החברתיות
והמוטוריות של הילדים בגיל הרך ,וכן להקנות להם ערכים ,ידע ומטען תרבותי.
הגנים פועלים  10חודשים בשנה ,למעט חופשות המאושרות על ידי משרד החינוך.
מספר הילדים בגן :עד  ( 35על פי תקן משרד החינוך).
סייעת שניה-תשובץ בכיתות טרום חובה בלבד בהן ישובצו למעלה מ  30-תלמידים ובהתאם
לרפורמת הסייעת השניה.

פירוט תשלומי הורים
פירוט התשלומים

תשלומי חובה ורשות

תשלומי חובה

ביטוח תאונות אישיות

₪ 49

סה״כ

₪ 49

פירוט התשלומים

תשלומי רשות

סל תרבות

₪ 79

הסעות

₪ 120

תל״ן (תוכנית לימוד)  +תכנית קרב רשות

₪ 400

רכישת שירותים מרצון

₪ 125

סה״כ

₪ 724

* הורים שאינם מעוניינים באחד משרותי הרשות מחוייבים לשלוח הודעה במייל ובמכתב
רשום למנהל החינוך ולוודא קבלת הודעתם.
חישוב תשלומי ההורים בוצע על פי התשלומים בשנת תש“פ.
במידה ויהיו שינוי ע“י משרד החינוך התשלומים ,הסכומים יעדכנו בהתאם.
תשלומי הורים אלו לא כוללים הזנה בגנים!
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הפנייה לגן
והסדר תשלומים
גני יוח“א  -יום לימודים ארוך לגני חובה
מסגרת יום לימודים ארוך מתקיימת בכל גני
החובה בחוף אשקלון ,במשך  5ימים בשבוע.
זהו יום לימודים הנמשך עד השעה ,16:00
כאשר צוות הגן ממשיך את הלמידה וסדר
היום בהתאם ליום ארוך.
התכנית כוללת ארוחת צהריים חמה.
עלות מסגרת יוח“א
 ₪ 773תשלומי חובה ורשות (תשלום חד
פעמי)  ₪ 1253 +הזנה ( 179ימי הזנה בשנה
כפול  ₪ 7ליום ,תעריף תשפ"א)
סה“כ לשנה₪ 2,026 :

גני מיל"ת/חלופת מיל"ת בהובלת המועצה
(גני טרום חובה שאינם קיבוציים):
הפעילות כוללת ארוחת צהרים חמה,
פעילויות חוויתית ,למידת ערכים חברתיים
ופעילויות העשרה ,צוות מקצועי.
עלות מסגרת מיל"ת
 ₪ 773תשלומי חובה ורשות (תשלום חד
פעמי)  ₪ 2,500 +לשנה (ככל שלא תופעל
מסגרת מיל"ת המועצה תקיים מסגרת
חלופית בעלות של  ₪ 3,500שנתי).

תשלומי השתתפות הורים בעלות הזנה
על פי חוק ארוחה יומית לתלמיד ,נקבעה השתתפות של ההורים בעלות ההזנה וזאת בהתאם
לקבוע בחוזר מנכ“ל משרד החינוך כפי שמנוסח בו ,כדלקמן:
”השתתפות ההורים בעלות ההזנה היא חלקית ודיפרנציאלית ,בהתאם לרמת ההכנסה.
הורים אשר הינם נמצאים ברמת הכנסה לנפש פחותה מזו שבגינה משולם סך  7ש“ח רשאים
להגיש בקשה (טופס הבקשה זמין באתר המועצה ,מינהל החינוך) ולצרף אליה את כל הנדרש
החל מה  1-בספטמבר  2021.כמו כן ,נבהיר כי על פי חוזר מנכ“ל  -תוכנית ההזנה ברשות
המקומית ,הורה שאינו מעוניין להשתתף
בהזנה מטעמים שאינם כלכליים יחתום על מסמך לפיו אינו מעוניין בהזנה וכך נאמר” :זכות
ההורים לוותר על הזנה עבור ילדיהם כל הורה שאינו מעוניין שילדו ישתתף בתכנית חייב למלא
טופס הצהרה על כך ולמוסרו להנהלת המוסד החינוכי (ראה דוגמת טופס בנספח  4להלן) .רק
הצהרות שבהן יהיה ברור שהסיבה לוויתור על ההשתפות אינה קושי כלכלי תוכרנה לצורך אי
קבלת ארוחה“ .במקרה כזה נדרש ההורה לדאוג לתזונה מלאה לילדו מידי יום.
הכנסה לנפש בחודש בש״ח

0-1273
1274-1378
1379-1493
1494-1604
1605-1744
1745-1829
1830-1941
1942-2127
2128-2172
 2172ומעלה

השתתפות ההורים בעלות ארוחה
לאחר עדכון בש״ח
₪ 0.0
₪ 0.0
₪ 0.7
₪ 2.6
₪ 2.6
₪ 3.8
₪ 3.8
₪ 6.0
₪ 6.4
₪ 7.0
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גני ילדים
בחינוך המיוחד

בחוף אשקלון פועלים כיום  2גני חינוך מיוחד,
(גן שפתי וגן תקשורת) אליהם מגיעים ילדים
בגילאי  3-6בעלי צרכים מיוחדים ולקויות
שונות .בכל כיתת גן משובצים  6-11ילדים על
פי גילם וסוג לקותם.
זכאות לחינוך מיוחד ניתנת ע“י ועדת
איפיון וזכאות אליה מופנים הילדים דרך
המכונים להתפתחות הילד ,הגננת והשירות
הפסיכולוגי.
תפקיד הוועדה לתת לילדים זכאות למסגרת
של גן חינוך מיוחד ע“י המחלקה לחינוך מיוחד.
אין להחלטות הוועדה שיקול בשיבוץ הילדים.
הגורמים הפונים:
 .1הורים הסבורים כי לילידיהם ישנו קושי
בתחום התפתחותי כלשהו ,שפה ,מוטוריקה,
רגשי וכד‘ ,ייפנו לאבחון בתאום דרך קופ“ח או
המכון להתפתחות הילד.
 .2פסיכולוג של המכון הנותן המלצה למסגרת
גנית של חינוך מיוחד.
 .3הפניה ע“י צוות הגן.
תלמידים זכאים:
ועדת אפיון וזכאות קובעת את זכאות הילדים
לגן לחינוך מיוחד בהתאם לגילם וללקותם.
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ההורים יקבלו הודעה בכתב אודות הזכאות
,החלטה על מסגרת הגן תתקבל בוועדת
שיבוץ המתקיימת בסוף חודש יוני.
בתום ועדת השיבוץ יקבלו ההורים מכתב ובו
פרטי הגן ונוהל הרישום.
תלמידים שנמצא שאינם זכאים:
במקרים בהם ועדת אפיון וזכאות מחליטה כי
הילדים אינם זקוקים למסגרת
מיוחדת ,הנושא מועבר לדיון בוועדת שילוב
גני ילדים במטרה לבחון סיוע בגן רגיל מסל
שילוב
של החינוך המיוחד .במקרים הללו יופנה הילד
לרישום בגן רגיל בישוב.
תהליך ערר:
ככל שההורים מתנגדים להחלטת הוועדה,
באפשרותם לפנות לוועדת ערר תוך  21יום
מקבלת
ההחלטה.
חוזר מנכ“ל מלא בנושא ,רפורמת החינוך
המיוחד ,נגיש באתר משרד החינוך בכתובת:
cms.education.gov.il
לבירורים נוספים ניתן לפנות למחלקת החינוך
המיוחד  08-6775537ולמתי“א חוף אשקלון.

ועדות
אפיון וזכאות
בועדת האפיון והזכאות אנו מקיימים דיון רב
מקצועי בשאלת צרכיהם היחודיים של תלמידי
המועצה ,שמסגרות החינוך סוברות שיש
לבנות עבורם מענים מותאמים שיקלו את
השתלבותם .זוהי הזדמנות משמעותית לערוך
חשיבה מוקדמת ומיפוי מדויק לכל תלמיד/ה.
הוועדות רלבנטיות מגיל  3ומעלה וככל
שנשכיל לבחון את קשיי הילד/ה בזמן כך
נוכל להעניק מעטפת איכותית ולשפר את
השתלבותו/ה באופן יעיל ומהיר .ישנה חשיבות
גדולה ,לקיום תהליכים מוקדמים בשיתוף
ההורים ,לדייק מיצוי תכניות ומשאבים ולערוך
תיאום ציפיות להצלחת הילד/ה.
הדיון בועדה :במהלך הדיון יכיר צוות
הועדה את הילד/ה באמצעות התיחסות
ההורים ,הצוות החינוכי ופסיכולוג המסגרת.
הועדה תקיים חשיבה משותפת עם ההורים
ותדייק את צרכי הילד והחלופות האפשרויות.
ההורים יוזמנו להציג את העדפתם לאופי
המסגרת המתאימה לילדם .החלטת הועדה
תישלח להורים בתום הדיון ותתייחס להמשך
תהליך השיבוץ ע"י מינהל החינוך ואופן בקשת
הערר ,כלל שידרש.
היערכות הוועדות :משתתפי הועדה:
יו"ר ועדת זכאות  -הגב' לידיה חדש והגב'
ענבל כוכבי.
ראש מינהל חינוך -כרמית הרוש
מפקחת החינוך המיוחד בהתאם לסקטור
הפיקוח -הגב' אורנה פרידמן,
הגב' פאני כהן ארזי ,הגב' יוכי חג'בי,
הגב' אילנית מרגי.
נציגי רשות נוספים  -רכזת החינוך המיוחד,

זרקור לצרכים מיוחדים

שרון חביב ,פסיכולוג השרות הפסיכולוגי.
נציגת הורים ארצית במינוי משרד החינוך.
הורי התלמיד/ה,
נציגי ביה"ס/גנים :מנהל/ת ,יועצת,
מחנכת ,גננת.
מסמכים נדרשים וקבילים לועדה:
שאלון ראמ"ה
שאלון הפניה מביה"ס/גן הילדים
אבחון פסיכולוגי
אבחון דידקטי
אבחון פסיכאטרי ככל שיש
אבחון נוירולוגי ככל שיש
בדיקות ראיה ושמיעה -חובה
טופס ויתור סודיות הורים
לתשומת ליבכם :צוותי החינוך מתבקשים
להעלות את כלל הטפסים הנ"ל למערכת
המקוונת עד ליום  .18/12/20 -באחריות
ההורים לדאוג להעברת האבחונים וטופס
ויתור הסודיות ,כמו גם בדיקות ראיה ושמיעה
לא יאוחר מיום .15/12/20
להלן תאריכי הועדות:
זימונים לועדה ישלחו ע"י מינהל החינוך
למסגרת החינוך ולהורים לאחר קליטת
הבקשות במערכת משרד החינוך.
לכל שאלה ,הנכם מוזמנים לפנות לרכזת
תחום החינוך המיוחד במנהל החינוך,
שרון חביב,
בטלפון מס' ,08-6775537
כתובת מייל
.sharon@hof-ashkelon.org.il
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תחום סיוע רפואי
מטרת המסמך ,להנגיש עבורכם את
המידע ,ולדייק את הנחיות משרד החינוך
ולוחות הזמנים לטובת טיפול מיטבי הנדרש
לילדי המועצה.
מדינת ישראל מכירה בזכויותיהם של
תלמידים בעלי צרכים רפואיים ייחודיים ללמוד
במסגרות חינוכיות רגילות ,תוך קבלת סיוע
לביצוע טיפולים פולשניים או פעולות למניעת
מצבים מסכני חיים.
הנושא מוסדר בחוזר מנכ"ל משרד
הבריאות " 11/13מלווה אישי לתלמיד עם
צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל (סייעת
רפואית)".
בנוסף למטרת הסיוע העיקרית שהיא ביצוע
טיפולים פולשניים ופעולות נוספות הסיוע
מהווה אמצעי לחינוך ולתמיכה בתלמיד
לפיתוח עצמאות ושליטה בטיפולים הנדרשים
לו בהתאם לגילו ולמצבו הרפואי .סיוע זה
מתלווה לאחריות ההורים בחינוך לעצמאות
בטיפול ,לצוות המרפאה המטפלת ולתמיכת
הצוות החינוכי.
הסיוע יינתן על פי הקריטריונים הבאים:
קריטריונים להקצאת סייעת רפואית לתלמיד
הנדרש לטיפול פולשני אקטיבי בשגרה
תלמיד הנדרש רק לאחת מהפעולות
המפורטות להלן על פי חוות דעת הרופא
המטפל ואינו יכול לבצען עצמאית  ,תישקל
זכאותו תוך התייחסות לגילו ולדרישה
לעצמאותו בטיפול:
 lמתן חמצן
 lשאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום
 lצנתור שלפוחית השתן
 lהזנה דרך זונדה/גסטרוסטום
 lניטור רמת הסוכר והזרקת אינסולין
קריטריונים להקצאת סייעת רפואית
לתלמיד הנדרש להשגחה למניעת מצב
מסכן חיים מיידי .הזכאות לסיוע תיבדק
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לאחר קבלת חוות דעת רפואית של רופא
מומחה בתחום בלבד (מומחה לאלרגיה
ילדים ,נוירולוג ילדים וכד') .בשל שינויים
במצב הרפואי של התלמיד חוות הדעת של
הרופא המומחה צריכה להיות מעודכנת
בטווח שלא יעלה על  6חודשים מיום הגשת
הבקשה.
להלן המצבים הרפואיים הכלולים בקטגורית
מסכן חיים:
 lאלרגיה המוגדרת מפורשות במסמך
הרפואי ממומחה תחום ,כמסכנת חיים
למזונות הבאים :חלב ,בוטנים ,שומשום,
אגוזים ,ביצים ודגים בלבד.
 lאפילפסיה כללית – ( GTCאפילפסיה
מיוקלונית שלא מאוזנת) ,כלומר יותר מ2 -
התקפים בחודש ,מטרת הסיוע היא להשגחה
למניעת נפילה.
 lהפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדמם
לא מבוקר(המופיליה ,מקרים המטולוגיים
חמורים וחריגים).
 lסכנת חיים מידית מפגיעה פיסית ,כמו
לאחר השתלת קוצב לב.
הערה:
למען הסר ספק ,הועדה אינה מזכה
בסיוע במצבים של:
קושי או מוגבלות הדורשים עזרה בפעולות
שגרה יום יומיות ADL (activity of daily -
 )livingכגון :הלבשה ,ניידות ,אי שליטה על
סוגרים או שימוש בשירותים לרבות החלפת
חיתולים ,השגחה כללית מהיפגעות או סיוע
ותיווך לימודי .
הגדרות:
 lהתחלת קבלת הסיוע  -מגיל גן ,גיל .3
 lסיום הסיוע  -ידון בכל מקרה ומקרה.
סיום הסיוע משתנה על פי המצב הרפואי

תחום סיוע רפואי
והתקדמות העצמאות בטיפול ומותנה בגיל.
 lהמסגרת החינוכית  -החינוך הרגיל.
 lהיקף הסיוע – על-פי החלטת הועדה
ובהתאם למגבלות התקציב
 lימים ושעות סיוע -התקציב ניתן לימי
לימוד רשמיים פורמליים של משרד החינוך
בהם התלמיד נמצא בפועל במוסד החינוכי,
לרבות הרחבת הסיוע בהרחבת יום הלימודים
על פי חוק או החלטות ממשלה ,כגון :יוח"א,
ציל"ה ומיל"ת ולפעילויות מטעם המוסד
החינוכי(טיולים ,הצגות וכו').

זרקור לצרכים מיוחדים
באחריות ההורים:
למלא טופס בקשה מקוון באתר המועצה,
תחת מנהל החינוך -בקשת סייעת רפואית.
לצרף לבקשה את המסמכים הבאים:
תעודת זהות הורה:
ספח תעודת זהות בו מופיע ההורה
אישור רופא מטפל לטיפול פולשני /אישור
רופא מומחה למצב מסכן חיים
מועד אחרון להגשת הבקשה.1/5/21 :
בקשות שתוגשנה לאחר המועד יעלו
לדיון משרד החינוך רק בינואר .22

תהליך הגשת הבקשה:
הגשת הבקשות תעשה רק על ידי מנהל
החינוך ברשות המקומית בה לומד התלמיד.
הועדה לא תקבל ולא תדון בפניות ישירות
של הורים או של מוסדות חינוך.
יש להקפיד על מילוי מדויק של כל פרטי
הבקשה .אי דיוק במילוי פרטי הבקשה ,או
העברת חוות דעת שאינה של מומחה/בתוקף
הנדרש ,עלולה לפסול את הבקשה.

מידע נוסף
לכל שאלה ,הנכם מוזמנים לפנות לרכזת
תחום החינוך המיוחד במנהל החינוך,
שרון חביב ,בטלפון מס' ,08-6775537
מייל.sharon@hof-ashkelon.org.il :
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רשימת גנים
מס״ד

ישוב

מגמה

סמל גן

סטטוס

שם הגן

שם הגננת

כתובת

טלפון

גילאים

1

באר גנים

ממ״ד

617738

יוח"א

שיר

לירון ניזרי

באר גנים

08-9338230

4-5

2

באר גנים

ממ״ד

527416

יוח"א

סיגליות

סמדר זגדון

באר גנים

08-8581478

4-5

3

באר גנים

ממ״ד

999999

יוח"א

שקדיה

בתהליך
קליטה

באר גנים

08-6775596

4-5

4

באר גנים

ממ״ד

579169

מיל"ת

בשמת

נורית יצחק

באר גנים

08-6718411

3-4

5

באר גנים

ממ״ד

516781

מיל"ת

לילך

אביטל אורבך

באר גנים

08-8582548

3-4

6

באר גנים

ממ״ד

999999

מיל"ת

ערבה

אביטל צנעני

באר גנים

08-9338230

3-4

7

באר גנים

מ״מ

237560

יוח"א

שיטה

זהבית לחכים

באר גנים

08-6718402

3-5

8

ניצן

ממ"ד

127308

יוח"א

הדס

חני אפנג'ר

ניצן

08-9107355

5

9

ניצן

ממ"ד

237628

יוח"א

סנונית

חווה רחמים

ניצן

08-6756141

5

10

ניצן

ממ"ד

237545

יוח"א

גפן

ענת בן דוד

ניצן

08-6718382

5

11

ניצן

ממ"ד

617720

מיל"ת

גיל

חפצי תורג'מן

ניצן

08-6718382

3-4

12

ניצן

ממ"ד

617829

מיל"ת

כנרת

פלורה אידו
סדון

ניצן

08-9107354

3-4

13

ניצן

ממ"ד

239939

מיל"ת

דקלים

סברינה
אלמקייס

ניצן

08-6842252

3-4

14

ניצן

ממ"ד

134924

מיל"ת

נוף ים

אביבית מלכה

ניצן

08-9107356

3-4

15

ניצן

ממ״ד

999999

יוח״א

קטיף

בתהליך
קליטה

ניצני קטיף

08-6775596

4-5

16

בית
שקמה

מ"מ

117754

יוח"א

שיקמים

אורית הלל

בית שקמה

08-6753104

3-5

17

בית
שקמה

ממ״ד

604678

יוח"א

כלנית

רמה נדב

בית שקמה

08-6724710

3-5

18

ברכיה*

ממ"ד

604769

מיל"ת

רימון

אלינור
בוסקילה

ברכיה

08-8616483

3-4

19

ברכיה*

ממ"ד

604751

יוח"א

שקד

שרונה יחיא

ברכיה

08-6725678

4-5

20

בת הדר

מ"מ

117796

יוח"א

הדר

יוכי אזרן

בת הדר

08-6725369

3-5

21

גיאה

מ"מ

604629

יוח"א

חצב

אורלי גרוס

גיאה

08-8529305

5

22

גיאה

מ"מ

334052

מיל"ת

רותם

מורן אלחרר

גיאה

08-6725545

3-4

23

הודיה

מ"מ

604652

יוח"א

רקפת

טלי קדמי

הודיה

08-6759062

3-5

24

הודיה

ממ"ד

335448

יוח"א

סביונים

ריקי אטיאס

הודיה

08-6729873

3-5

25

חלץ

ממ"ד

604553

יוח"א

אורן

אתי מזרחי

חלץ

08-6898728

3-5

* ברכיה  -ככל ששני גני הילדים יגיעו לתפוסה מלאה יפתח גן חובה במבנה מתאים בביה"ס "מורשה"  .הורי הילדים יעודכנו בהתאם.
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רשימת גנים
מס״ד

ישוב

מגמה

סמל גן

סטטוס

שם הגן

שם הגננת

כתובת

טלפון

גילאים

1
26

גנים
באר
חלץ

ממ״ד
מ"מ

617738
621193

יוח"א

שיר
אלון

לירון ניזרי
יעקב
מאור

גנים
באר
חלץ

08-9338230
08-6612016

4-5
3-5

2
27

גנים
באר
כוכב
מיכאל

ממ״ד
מ"מ

527416
251728

יוח"א
מיל"ת

סיגליות
כוכבים

זגדון
סמדר
שיינמן
חני

מיכאל 08-8581478
באר גנים
08-6752823
כוכב

4-5
3-4

3
28

גנים
באר
כוכב
מיכאל

ממ״ד
מ"מ

999999
707265

יוח"א

שקדיה
כיף לי

בתהליך
נחום
שרית
קליטה

08-6775596
באר גנים
מיכאל 08-6725763
כוכב

4-5

4
29

בארגןגנים
תקשורת

ממ״ד
מ"מ

579169
627844

מיל"ת
יוח"א

בשמת
תלתן

יצחק
נוריתרוני
ויה

מיכאל 08-6718411
באר גנים
08-9364415
כוכב

3-4
3-5

5
30

גנים
באר
מבקיעים

ממ״ד
מ"מ

516781
516773

מיל"ת
יוח"א

לילך
האלה

אורבך
אביטל
רינה לוי

גנים
באר
מבקיעם

08-8582548
08-8583405

3-4
3-5

6
31

גנים
באר
משען

ממ״ד
מ"מ

999999
447672

מיל"ת

ערבה
ורד

צנעני
אביטל
פרח
ציקשווילי

גנים
באר
משען

08-9338230
08-6725760

3-4

7
32

גנים
באר
משען

מ״מ
מ"מ

237560
604777

יוח"א

שיטה
חרוב

לחכים
זהבית
מירב בן
שלמה

גנים
באר
משען

08-6718402
08-6724335

3-5
4-5

8
33

ניצן
משען

ממ"ד

127308
604785

יוח"א

הדס
רעים

אפנג'ר
חני
חג'ג'
שנהב

ניצן
משען

08-9107355
08-6724462

5
3-5

9
34

ניר ניצן
ישראל

ממ"ד
מ"מ

237628
604793

יוח"א

סנונית
חרוב

רחמים
חווה
ריקי אזרן

ניר ניצן
ישראל

08-6756141
08-6724360

5
4-5

10
35

ניר ניצן
ישראל

ממ"ד
מ"מ

237545
186122

יוח"א
מיל"ת

גפן
פשוש

דוד
ענת
עינתבןניניו

ניר ניצן
ישראל

08-6718382
08-6729557

5
3-4

11
36

ניצן
נתיב
העשרה

ממ"ד
מ"מ

617720
604603

מיל"ת
יוח"א

גיל
דקל

תורג'מן
חפצי
מיטל שוורץ

ניצן
נתיב
העשרה

08-6718382
08-6484491

3-4
4-5

12
37

ניצן
נתיב
העשרה

ממ"ד
מ"מ

617829
196238

מיל"ת

כנרת
תמר

אידו
פלורהכהן
נטע
סדון

ניצן
נתיב
העשרה

08-9107354
08-6898749

3-4

13
38

ניצןיפה
תלמי

ממ"ד
מ"מ

239939
317404

מיל"ת
יוח"א

דקלים
אביב

סברינה
גואטה
עפרה
אלמקייס

ניצןיפה
תלמי

08-6842252
08-6752134

3-4
3-5

14
39

ניצן
גברעם

ממ"ד
מ"מ

134924
576256

מיל"ת

ים
נוף
אגוז

מלכה
אביביתאנניה
אפרת

ק .ניצן
גברעם

08-9107356
08-6770462

3-4

15
40

ניצן
גברעם

ממ״ד
מ"מ

999999
604728

יוח״א
יוח"א

קטיף
תאנה

בתהליך
יעקב
רותם
קליטה

קטיף
ניצני
גברעם
ק.

08-6775596
08-6770450

4-5

16
41

בית
גברעם
שקמה

מ"מ

117754
638700

יוח"א

שיקמים
שקד

הלל
אורית
אילנית
רחמים

שקמה 08-6753104
054-3211191
ביתגברעם
ק.

3-5
4-5

17
42

בית
זיקים
שקמה

ממ״ד
מ"מ

604678
604744

יוח"א

כלנית
אשל

נדב
רמה שור
אייל

שקמה
בית זיקים
ק.

08-6724710
08-6746521

3-5
4-5

18
43

ברכיה*
זיקים

ממ"ד
מ"מ

604769
459255

מיל"ת

רימון
קיפוד

אלינור
דויטש
אתי
בוסקילה

ברכיה
זיקים
ק.

08-8616483
08-6746545

3-4

19
44

ברכיה*
מרדכי
יד

ממ"ד
מ"מ

604751
604819

יוח"א

שקד
חורש

יחיא
שרונהמור
קרן

08-6725678
ברכיה
מרדכי 08-6720551
ק .יד

4-5

20
45

בת הדר
מרדכי
יד

מ"מ

117796
617811

יוח"א
מיל"ת

הדר
דקל

יוכי אזרן
רוזנברג
גלי

08-6725369
בת הדר
מרדכי 08-6720547
ק .יד

3-5
3-4

21
46

גיאה
כרמיה

מ"מ

604629
470518

יוח"א
מיל"ת

חצב
סייפן

גרוס
אורלי
מכלוף
נוי

ק .גיאה
כרמיה

08-8529305
08-6749737

5
3-4

22
47

גיאה
כרמיה

מ"מ

334052
604736

מיל"ת
יוח"א

רותם
נרקיס

אלחרר
מורן
אלכסנדרה
רטינר

ק .גיאה
כרמיה

08-6725545
08-6749887

3-4
4-5

23
48

הודיה
ניצנים**

מ"מ

604652
627471

יוח"א
מיל"ת

רקפת
רותם

קדמי
טלי
נועה אלון

ק.הודיה
ניצנים

08-6759062
08-6721810

3-5
3-4

24
49

הודיה
ניצנים**

ממ"ד
מ"מ

335448
604702

יוח"א

סביונים
דרור

אטיאס
ריקי
אושרת
רוזנטל

ק.הודיה
ניצנים

08-6729873
08-6721819

3-5
4-5

50

גן שפתי

מ"מ

622720

יוח"א

רון

נעמה כהן

ק .ניצנים

08-6721804

3-5

* ברכיה  -ככל ששני גני הילדים יגיעו לתפוסה מלאה יפתח גן חובה במבנה מתאים בביה"ס "מורשה"  .הורי הילדים יעודכנו בהתאם.
** ניצנים -ככל ששני גני הילדים יגיעו לתפוסה מלאה יפתח גן נוסף בקיבוץ .השיבוץ יעש ע"י מינהל החינוך והקיבוץ .הורי הילדים יעודכנו בהתאם.
** ניצנים -ככל ששני גני הילדים יגיעו לתפוסה מלאה יפתח גן נוסף בקיבוץ .השיבוץ יעש ע"י מינהל החינוך והקיבוץ .הורי הילדים יעודכנו בהתאם.
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ביה"ס היסודיים במועצה
במועצה פועלים  6ביה"ס יסודיים ותלמוד תורה צומח 3 ,מהם ביה"ס מ"מ ו 3-ממ"ד.
ביה"ס שלנו פועלים ע"פ עקרונות בחירה ,מובילים בתחום פדגוגיה מוטת עתיד ומושקעים
בתכניות תוספתיות יחודיות המכוונות לפיתוח ומיצוי כישורים אישיים ,היכרות וחיבור לסביבה
ולקהילה .ככלל בתי החינוך מתוקשבים באופן מלא ואיכותי ומייחדים מרחבי למידה חוץ ופנים,
המזמנים חוויית העשרה ומעוררים סקרנות ויצירה.
בעמודים הבאים תוכלו לפתוח חלון להיכרות ראשונית ומטיבה עם ביה"ס.

להלן אזורי הרישום:
באר גנים
ממ“ד
באר גנים

באר גנים ,ניצן

חופים
מ“מ
יד מרדכי

גברעם ,זיקים ,יד מרדכי ,כרמיה ,מבקיעים ,נתיב העשרה

מורשה
ממ“ד
ברכיה

בית שקמה ,ברכיה ,בת הדר ,גיאה ,הודיה ,חלץ ,כוכב
מיכאל ,מבקיעים ,משען ,ניר ישראל ,תלמי יפה.

ניצן
מ“מ
ניצנים

ניצני קטיף
ממ“ד
ניצן

22

באר גנים ,בית שקמה ,ברכיה ,בת הדר ,גיאה ,הודיה,
ניצנים ,ניצן ,ניר ישראל ,תלמי יפה

באר גנים ,ניצן

שדות סילבר
מ“מ
סילבר

חלץ ,כוכב מיכאל ,כפר סילבר ,משען

מקור החיים
ממ״ד
תלמוד תורה

כלל מועצתי
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בית ספר
ממלכתי דתי

בית ספר באר גנים

צריך שכל איש ידע ויבין  ,שבתוכו דולק נר ,ואין
נר שלו כנר חברו ,ואין איש שאין לו נר"

(הראי"ה)

בית החינוך הממ"ד המשלב באר גנים הינו
בית ספר יסודי שש שנתי חדשני יצירתי צומח,
הנותן מענה קהילתי לכל הבאים בשעריו,
לאור ערכים של זהות יהודית ,ציונות ודרך
ארץ.
בית ספרינו רואה בכל ילד עולם ומלואו ,ונותן
מענה ומקום לילדים מרקעים וזרמים שונים.
חורט על דגלו את האני מאמין של "חנוך
לנער על פי דרכו" ,מיישם עקרון זה בטיפוח
המצוינות האישית לאור החוזקות של הילד,
ונותן מענה רגשי ופרטני להעצמה אישית.
בית הספר שואף לתת מענה מיטבי בתחום
הלימודי ,החברתי והערכי מתוך רצון לטפח
תלמידים אורייניים ,ערכיים ,ומעורבים
חברתית.
בית הספר מעודד מעורבות ויזמות של
תלמידי בית הספר והוריהם ומטפח סביבות
למידה חדשניות ומגוונות תוך שילוב שיעורי

בחירה בתוך מערכת השעות.
בנוסף למקצועות הליבה הנלמדים בכיתות:
שפה ,תנ"ך ,תושב"ע ,אנגלית ומתמטיקה
נהנים הילדים משיעורי בחירה חווייתיים:
קונדיטוריה ,בישול ,סיפור ויצירה ,חקלאות,
מחשבים ואומנות.
כמו כן הילדים מעשירים את עולמם בשיעורי
דרמה ,אשכולות חשיבה ,תכנות ועוד.

רוצים לקבל פרטים נוספים או ליצור קשר?
שם מנהל ביה"ס :יקיר זוכר
כתובת :באר גנים
מס' טלפון08-6524114 :
מייל ליצירת קשר:
diklabganim@gmail.com
כמו כן ניתן למצוא אותנו
בפייסבוק ובאינסטגרם
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בית ספר
ממלכתי

בית ספר חופים
קידום מיומנויות של לומד אוטונומי
האחראי לתהליכי הלמידה וההתפתחות
האישית שלו באמצעות שייכות ,בחירה
וחיבורים במרחבי למידה שונים
בית הספר היסודי "חופים" שוכן בקיבוץ יד
מרדכי ,ומתחנכים בו תלמידים מקיבוצים
ומושבים מהמועצה האזורית "חוף אשקלון".
אנו רואים חשיבות רבה בשיתוף הפעולה עם
המועצה ,קהילות בית הספר וההורים תוך
פיתוח מסגרות שיח מקדם ופתוח.
הצוות החינוכי עומל לטיפוח קהילה לומדת
ומובילה לצד אקלים מיטבי בו ביה"ס הוא
מקום מוגן ומאפשר לכל תלמיד להיות הוא
עצמו ,לחלום ולהגשים.
בית הספר מקדם תהליכים פדגוגיים פורצי
דרך של מערכת החינוך לקראת העתיד למיצוי
הכישורים והיכולות של כל אחד מהתלמידים
המשלבים קמפוסי בחירה מגוונים וקידום
מיומנויות של לומד אוטונומי האחראי
לתהליכי הלמידה וההתפתחות האישית שלו
באמצעות שייכות ,בחירה וחיבורים במרחבי
למידה שונים .כמו כן משלבים תהליכי חינוך
סביבתי לפיתוח קשר אדם-אדמה לפי הגישה
של חינוך מבוסס מקום המשלב למידה חוץ
כתתית ,הקמת גינה אקולוגית ואקטיביזם
חברתי.
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בבית הספר ישנו דגש על חינוך ערכי השם
לנגד עיניו את רווחת התלמידים וזכותם
להיכרות מעמיקה עם עצמם ועם אחרים תוך
פיתוח מיומנויות ליצירת חיבורים ותקשורת
מיטבית .אנו מקדמים בהתמדה ובנחישות
אקלים חינוכי מיטבי המוביל לתחושת
מוגנות ויחסי קרבה ואכפתיות בין באי בית
הספר .מטרות אלו מיושמות במספר דרכים,
והמרכזיות שבהן -מעגלי שיח" ,משהו קטן
וטוב" ,שומרים על שבוע חיובי" ,שיר של יום",
פרויקט חונכות ,בימה אישית ,שיעורי כישורי
חיים ומפתח הלב המביאים לידי ביטוי את
נקודות החוזק של התלמידים דרך חינוך
חברתי עשיר ,פרויקטים שכבתיים המעודדים
תרומה לקהילה.

רוצים לקבל פרטים נוספים או ליצור קשר?
שם מנהלת ביה"ס :רחלי כהן מצליח
כתובת :קיבוץ יד מרדכי
מס' טלפון050-4211685 :
מייל ליצירת קשר:
hinuch@hof-ashkelon.org.il

בית ספר
ממלכתי דתי

בית ספר מורשה
"עֲל ֵה ל ְ ַמעְל ָה עֲל ֵה
כִּי כ ּ ֹחַ עַז ל ְך ָ י ֵׁש ל ְך ָ כַּנְפ ֵי רוּחַ,
ש ִרים ַאבִּי ִרים
כַּנְפ ֵי נ ְ ׁ ָ
אַל ְּתכַח ֵׁש בָּם ּפ ֶן יְכָח ַׁשו ּ ל ְך ָ
רוש אוֹתָם – וְי ִ ָּמצְאו ּ ל ְך ָ ִמי ָד"
דּ ׁ
(הרב קוק)

בית ספר מורשה חרט על דגלו:
"חינוך עם חיוך ומילים טובות"

במורשה אנו עוזרים לכל תלמיד לזהות את
הכשרונות הטמונים בו ושיש בכוחם להעלותו
מעלה .אכפת לנו מעולמם הנפשי של ילדינו.
אנו מאמינים שילד שטוב לו רגשית וחברתית
הוא גם ילד שיהיה פנוי ללמידה ,ובהחלט כך
גם מראים ההישגים שלנו במבחני המיצ"ב.
באקלים אנחנו בעשירות העשירי!! ובשאר
מבחני המיצ"ב בעשירון  .7-9ב"ה זכינו לראות
פירות למאמצינו ולקו החינוכי אותו אנו
מתווים.
ב"מורשה" יום הלימודים מגוון בפעילויות

ערכיות וחווייתיות שונות המעשירות את
הילדים ופותחות את עולמם לתחומי ענין
שונים כמו :מוזיקה ,חקלאות ,מחול ומגוון
תרפיות.

רוצים לקבל פרטים נוספים או ליצור קשר?
שם מנהל ביה"ס :מדר פרידה
כתובת :מושב ברכיה
מס' טלפון050-6721453 :
מייל ליצירת קשר:
malkamamo32@gmail.com
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בית ספר
ממלכתי

בית ספר ניצן
לפני עשור ומחצה ,הגעתי לנהל את בית
ספר "ניצן" וחלמתי ש......
הילדים יקומו מן הכיסא
ויצאו ללמוד הלכה למעשה
בחיק הטבע ובשפעת הירוק – כחול הזה:
בשדה הכותנה  ,בפרדסים,
בנחל אבטח שמימיו זורמים,
ובחולות שמורת ניצנים.
חלמתי להקים סביבות למידה
בהן תתרחשנה הוראה איכותית
והלמידה תהייה חווייתית ומשמעותית.
לשם כך בנינו חממה לימודית ,בריכה אקולוגית,
פינת חי ,חדר חקר ובו פוחלצים,
וגינות נוי ובית ציפורים.
חלמנו להקנות לילדים כלים
להפוך לאזרחים תורמים
ובחברה מעורבים.
את צעדיהם הראשונים
הם כבר עושים -
בהשתתפות בוועדות ,מגשרים,
ובמועצת תלמידים.
ערכים של קיימות ,חלמנו להנחיל
ואנו ממחזרים נייר ,בקבוקים ,סוללות.
בנינו קומפוסטרים להכנת דשן לערוגות,
ולאורח חיים מקיים
את כלל המשפחה ,הצלחנו להרגיל.
חלמנו ,שהחצרות תהיינה הומות ילדים,
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בפעילויות של מועצת תלמידים,
טורנירי ספורט ,מנהיגות אקולוגית
ספורתרפייה ,טיפול בבעלי חיים,
צפרות ומתקני שעשועים.
חלמתי להקים במה גדולה
בה נתכנס כל משפחת "ניצן"
לטקסי ראש חודש מועדים וחגים.
במה עליה יופיעו תלמידנו ברוכי הכישרונות
ונשיר "ב"קולולם" ,הורים תלמידים וצוות,
את "שבט אחים ואחיות".
חלמנו שוועד הורים יהיה שותף משמעותי
בחשיבה על הדרך ,בעשייה
ולאורך השנים זכינו לעבוד עם ועד איכותי.
מוזמנים לבוא ולהיווכח
איך המציאות אף למעלה מכך,
פה חלומות הלכה למעשה מתגשמים
והשבח לאל ,יש עוד חלומות
שברגעים אלו ממש מתהווים.
שלכם תמיד
איזבל שרון

רוצים לקבל פרטים נוספים או ליצור קשר?
שם מנהל ביה"ס :איזבל שרון
כתובת :קיבוץ ניצנים
מס' טלפון08-6722379 :
מייל ליצירת קשר:
nitzanschool1@gmail.com

בית ספר
ממלכתי דתי

בית ספר ניצני קטיף

חמ"ד תורני ניצני קטיף חותרים למצויינות,
מובילים באמונה!
מובילים באמונה
בית החינוך מחנך לקיום תורה ומצוות מתוך
אהבה ,לימוד ושמחה .אנו מפעילים שעות
לימוד קודש מתוגברות בכל שכבות הגיל ,תוך
שימת דגש על למידה חווייתית (מסיבת סיום
חומש ,סיום פרשיות ,לימוד אבות ובנים,תכנית
בת מצווה ערכית,חידות שבועיות של פרשת
השבוע  .)..השעות מועברות ע"י מלמדים לכל
כיתה.
בביה"ס מופעלות תכניות העשרה של
"צורבא" -לימוד הלכה למעשה המתקיימות
במסגרות בחירה ורצון התלמיד בזמן
הפסקות וסופי יום וכוללות הגרלות ופרסים
למשתתפים" ,יום ללא תיק" -יום של למידה
אחרת בכל ראשי חודשים ,פעילות חברתית
חודשית תורנית ועוד.
חותרים למצויינות
בית החינוך מוביל מצויינות פדגוגית וחדשנית

בקרב המורים והתלמידים.צוות המורים לומד
ומשתלם בכל מקצועות הליבה,בחדשנות
טכנולוגית ומשתתף בהשתלמות אזורית של
"ברנקו וייס".
לכל ילד ניתן מענה מקצועי ורגשי בהתאם
לצרכיו -שעות פרטניות לימודיות ורגשיות,
טיפול בארגז החול ,טיפול בחקלאות ,חוגי
מצויינות -אמירים" ,מנהיגות הקהל" ,מקהלה
ומענה של הדרכה ע"י אנשי מקצוע בבית
הספר.

רוצים לקבל פרטים נוספים או ליצור קשר?
שם מנהלת ביה"ס :אושרית שירה
כתובת :ישוב ניצן
מס' טלפון050-4211685 :
מייל ליצירת קשר:
hinuch@hof-ashkelon.org.il
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בית ספר
ממלכתי

בית ספר שדות סילבר

סילבר:
סביבה ,ילדים ,למידה ,בית ,רגשות.
בית חינוך "שדות סילבר" הינו מוסד חינוכי
ממלכתי ,יסודי  ,צומח ,השוכן בישוב המוסדי
"כפר סילבר" ובתחומי המועצה האזורית חוף
אשקלון.
הנחת היסוד שלנו היא שיש לפתח ראייה
רחבה של התלמיד בכל הממדים תוך שאיפה
למתן יחס אישי לכלל התלמידים .סמלו של
בית הספר המופיע בכותרת ואשר נוצר ע"י
ילדים  ,משקף ראייה רחבה זו:
סילבר :סביבה ,ילדים ,למידה ,בית ,רגשות.
מעבר למקצועות הליבה החשובים
הנלמדים :שפה ,חשבון ,אנגלית ומדעים,
משתתפים תלמידינו בשיעורים הקשורים
בסביבה הטבעית הכפרית :חקלאות ,צפרות,
חקר סביבה (דיר ,פינת חי ,רפת ,חממות),
קיימות וכן לומדים מקצועות כגון אומנות,
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מוסיקה וחוגי קר"ב :הבעות ,נגיעות של אור
(צילום) ,משחקי חשיבה וגלריה .הלמידה
מתקיימת בכיתות קטנות.
השנה התחלנו הטמעה של מודל "הנבחרת"
בתוך הלמידה בכיתות .המודל מאפשר
למידה קבוצתית עם מטרות משותפות ,כאשר
התלמידים הם גם מורים בתוך הקבוצה.

רוצים לקבל פרטים נוספים או ליצור קשר?
שם מנהל ביה"ס :קובי כהן
כתובת :כפר סילבר
מס' טלפון08-6776120 :
מייל ליצירת קשר:
sdotsilver1@gmail.com
כמו כן ניתן לגשת לאתר שלנו:
www.gl.sadotsilver.edu1.org.il

תלמוד
תורה

מקור החיים

ע"ש הרב יורם מכאל אברג'ל זצק"ל

תלמוד התורה מחויב להנחלת אהבת ד',
אהבת התורה ואהבת ישראל בלב הבנים.
תלמוד תורה מקור החיים מציב במרכז
התפיסה ,חינוך לגודל ביראת השמים,
העמקה בלימוד התורה ,חיים לאורה של
תורה והלכה וחיזוק הכוחות הפנימיים של כל
תלמיד מתוך חוויה משפחתית תוך שימת דגש
על חינוך לאהבת התורה ולימוד מתוך שמחה.
הלימוד מבוסס על הדרכת חז"ל "בן חמש
למקרא ,בן עשר למשנה" (שיטת "זילברמן").
במהלך שנות היסודי יזכו התלמידים להקיף
כל חמישה חומשי תורה בשלמותם פסוק
פסוק כפשוטו ,את רוב ספרי הנ"ך תוך שינון
בנגינה בטעמי המקרא ,הכולל חזרות רבות,
לצד הבנה יסודית על דרך הפשט ,ואת שני
סדרי המשנה הראשונים בניגון ,הבנה ואף
חלק מהם על פה.
תכנית הלימודים תלווה בפיקוח החמ"ד,
תבסס רמה לימודית גבוהה ומחויבות
להצלחת כל תלמיד .ההורים שותפים
משמעותיים ,גם בליווי הבנים בשעות אחה"צ

ובחופשות בלמידה ושינון.
הלימודים בתלמוד התורה כוללים תוספת
תשלום תל״ן יחודי.
צוות תלמוד התורה יעמול על פיתוח אישיות
תורנית  -רוחנית ,עשירה במידות טובות
ובמנהיגות המושתתת על אחריות חברתית
וקהילתית.
בשנה הבאה יפתח תלמוד התורה את שעריו
לתלמידי כיתות א'-ב' בנים.
אישור סופי לשיבוץ בתלמוד התורה יתקבל
בחודש אדר ,בע"ה.

רוצים לקבל פרטים נוספים או ליצור קשר?
מלמד :הרב ליאור גואטה
מס' טלפון050-4211685 :
מייל ליצירת קשר:
hinuc@hof-ashkelon.org.il
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איזורי
רישום

גני ילדים באר-גנים
הורים יקרים,
מתחם גני הילדים בו נמצאים היום הגנים:
לילך וסיגליות צפוי להתרחב ולצידו עתידים
להיפתח הגנים החדשים שיר ,שיטה ,ערבה
ושקדיה (גן חובה חדש) .גן בשמת ישאר
במקומו הנוכחי .לאור הבינוי החדש והגידול
הדמוגרפי יפעלו בישוב שלושה גני טרם
ושלושה גני חובה .כמו כן ,גן שיטה ,מ"מ,
עובר מהישוב ניצן לבאר-גנים.
הורים יקרים ,לתשומת ליבכם ,כחלק
משיפור השירות במינהל החינוך ומתוך

מטרה לשמור על רצף חינוכי ,בגנים בהם
טווח הגילאים תואם לשנה נוספת ,תיפתח
עבורכם אפשרות לשיבוץ במוסד בו למד
הילד השנה.
איזור א'  -אדוה ,רותם המדבר ,דרך הים,
אלמוג ,צדף ,שונית ,ספיר ,לשם ,שהם ,ישפה,
דרך האור ,אפיקי מים ,איבי הנחל ,דרך הגן.
איזור ב'  -הבציר ,החריש ,האסיף ,מלכיט,
טופז ,גפן ,זית ורימון.
איזור ג'  -דרך הים ,הצדף ,חבצלת החוף,
רותם המדבר ,סביון ,נוף ים.

רשימת גני ילדים
שם הגן
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שכבת גיל

מגזר

רחוב

ערבה (מיל"ת)

ממ״ד

1/1/18-31/12/18

איזור א'

בשמת (מיל"ת)

ממ״ד

 1/6/17-31/12/17גן טרום חובה

איזור ב'

לילך (מיל"ת)

ממ״ד

איזור ג'

שקדיה (יוח"א)

ממ״ד

1/1/16-31/12/16

איזור א'

שיר (יוח"א)

ממ״ד

 1/1/17-30/5/17גן חובה

איזור ב'

סיגליות (יוח"א)

ממ״ד

שיטה (יוח"א)

מ״מ

איזור ג'
 1/1/16-31/12/18רב-גילאי
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פתוח לישובים
באר-גנים וניצן

איזורי
רישום

גני ילדים ניצן
הורים יקרים,
בשנה הבאה ,תבוא עלינו לטובה ,עתידים
להיפתח גן גפן וגן דקלים במתחם הקבע
החדש ברחוב יהודה (סמוך לביה"ס ניצני
קטיף) .גן חובה נוסף יפתח במבנה בביה"ס
ניצני קטיף .הגן יקיים שיתופי פעולה חברתיים
ופדגוגיים כחטיבה צעירה בביה"ס.
הורים יקרים ,לתשומת ליבכם ,כחלק
משיפור השירות במינהל החינוך ומתוך
מטרה לשמור על רצף חינוכי ,בגנים בהם
טווח הגילאים תואם לשנה נוספת ,תיפתח
עבורכם אפשרות לשיבוץ במוסד בו למד
הילד השנה.

איזור א'  -שקמה ,גפן ,תאנה ,רימון ,תמר,
רותם ,זית ,אשל ,שיטה ,שקד ,נצח ,כיסופים,
שמחה ,תקוה ,אמונה ,גאולה ,יהודה ,יוסף,
דוד המלך.
איזור ב'  -דרך גוש קטיף ,מורג ,גדיד ,פאת
שדה ,כפר דרום ,אלי סיני ,נצר חזני ,הדיונה,
עצמונה ,גני טל ,שירת הים ,הצוק ,האגם ,דרך
נווה דקלים.
רישום באיזור א'  -ההורה יבחר שתי
אפשרויות מתוך שלוש .מנהל החינוך
מחויב לשבץ באפשרות אחת מתוך השתיים
שנבחרו.
רישום באיזור ב'  -ילדי טרום ישובצו לגן
כנרת ,ילדי חובה ישובצו לגן סנונית ,בלבד.

רשימת גני ילדים
שם הגן

מגזר

שכבת גיל

רחוב

דקלים

ממ״ד

1/1/18-31/12/18

איזור א'

גיל

ממ״ד

 1/6/17-31/12/17גן טרום חובה

איזור א'

כנרת

ממ״ד

איזור ב'

נוף ים

ממ״ד

איזור א'

הדס

ממ״ד

1/1/16-31/12/16

איזור א'

יסמין

ממ״ד

 1/1/17-30/5/17גן חובה

איזור א'

סנונית

ממ״ד

איזור ב׳

גפן

ממ״ד

איזור א'

גן קטיף

ממ״ד

איזור א'
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