
 חוף אשקלון. א.מ
 אגף החינוך

 מדור גני הילדים

 ד"זוכת פרס החינוך היישובי תשע

 רישום למוסדותאגרת 
     החינוך בגיל הרך     



 :  יתבצע באמצעות אתר האינטרנטהרישום 
ashkelon.org.il-www.hof 

 
 

ויימשך עד   06/01/2019, ט"בטבת תשע' כט, ראשון הרישום יחל ביום מועד 
 .  15/02/2019, ט"באדר  תשע' א, רביעייום 

 
 .  גם ילדים הרשומים השנה בגני הילדים מחויבים ברישום מחודש

בקשות העברה למוסדות לימוד מחוץ למועצה יש להגיש במועד הרישום 
 .  במשרדי המועצה

 : שלבים לשלושה יחולק הרישום
 

 ,בשבט 'ט 15/01/2019 ועד בטבת 'כט 06/01/2019 :התאריכים בין ,הראשון בשלב
   .בלבד 5 חובה גילאי רק באתר הרישום יפתח

   ,בשבט  'יט 22/01/2019 ועד בשבט ''י 16/01/2019  :התאריכים בין ,השני בשלב
 .בלבד 3-4 גילאי :טרום לילדי הרישום יפתח

  ,בלבד פנוי מקום בסיס על הגילאים לכלל יפתח הרישום ,השלישי בשלב
   בשבט 'יז רביעי יום15/02/2019 ועד   באדר 'א  רביעי יום 06/02/2019מתאריך
   .ברישום הפסקה תהיה 05/02/19 ועד 23/01/19 מתאריך
  . בלבד 5  לגילאי תהיה הראשון בשלב ההרשמה וניצן גנים באר לתושבי
   3-4 לגילאי ההרשמה תהיה השני ובשלה

 

 ייסגר האתר לרישום  - 15/02/2019',באדר א' יב,  החל מיום ראשון
 

   :ובירורים לרישום טלפוני מוקד

 08-6775532 מיכל
 

 :קהל קבלת זמני

 8:30-16:00 בשעות ה-'א ימיםב
   8:30-17:00  בשעות 'ב ביום הרישום בימי

 

 :החינוך באגף תפקידים בעלי

 הילדים גני מדור מנהלת ,פולד אביבה
 il.org.ashkelon-avivap@hof :מייל 6775590-08 :פקס ,6775557-08 :'טל

   הילדים גני מדור מזכירת ,פלד מיכל
 il.org.ashkelon-michal@hof  :מייל 6775590-08 :פקס , 6775532-08 :'טל

 חוף אשקלון  . א.במהילדים רישום לגני 

  2019ינואר 

אנו שמחים לעדכן כי הרישום לגני הילדים  

 פ"לשנת הלימודים תש
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 , יקרים הורים

  

 (אק'קורצ יאנוש)  .. ." ,העולם את לשנות אפשר החינוך דרך רק"
  

 , אשקלון בחוף הילדים גני למערכת ילדיכם הצטרפות עם ברכותי
  וחוויות מיטבי חינוך המציעה ומחבקת מלמדת  מקצועית למערכת מגיע בנכם

 .ומהנות מעשירות
 הגנים של הפיזי במבנה הן ומשמעותית רבה הינה הרך בגיל ההשקעה
  ידי על ונתמך מלווה הגן ,האדם ובכח בהצטיידות והן החדש לעידן והתאמתם

 גם .ומפקחת חינוכית יועצת ,גננות מדריכת ,פסיכולוג - מיומן מקצועי צוות
  הכשרה עוברות הסייעות כל .ומבורכת רבה הינה החינוכי בצוות ההשקעה
   .המקומי השלטון י"ע ומיוחדת מקצועית

 .והילדים הגן צרכי בקידום חשוב נדבך הינו ההורים שיתוף
  

 .ומהנה תורמת לימודים ושנת מהירה השתלבות לילדיכם מאחלת אני
 

  הרישום נהלי את וכן המועצה גני על המידע את תמצאו המצורפת באגרת
 .הילדים לגני והשיבוץ

 

oבפועל הגרים ,אשקלון חוף האזורית המועצה לתושבי רק פתוח הרישום  
  . אשקלון חוף כתושבי הזהות בתעודת ורשומים המועצה ביישובי

 

oעם החינוך לאגף יפנו ,באתר מופיעים אינם ילדיהם שמות אשר הורים 
   . הרישום בימי  המגורים בישוב מעודכנת זהות תעודת

 

oבקיבוץ הרך הגיל מנהלות אצל ירשמו בקיבוצים הגנים ילדי.   
  
oעד בקרווילות זה בשלב לפעול וימשיך מלכתי גן הינו שיטה גן ניצן בישוב  

   .גילי תלת  הוא הגן , חדש גן מבנה יבנה אשר
  
oבפועל המתגוררים ילדים רק ילמדו גנים באר בישוב ניצן תושבי לתשומת  

   בקרווילות ילמדו הקרווילות וילדי 1 בניצן ילמדו 1 ניצן ילדי .בישוב .ז.ת פ"ע
 

oלגן סופי שיבוץ אישור מהוה אינו הרישום  :ויודגש יובהר !  
 

oאפריל – מרץ חודש במהלך בדואר אליכם ישלח סופי שיבוץ אישור ,   
   .בפועל המגורים מקום י"עפ      

 
 ! הפעולה שיתוף על תודה



 :  להלן טבלת גילאי הרישום 

טרום   עד תאריך נולדו מתאריך גילאי
 חובה/חובה

 ז"התשעבטבת ' כ 3
01/01/2016 

 ז"התשעבטבת ' ב
31/12/2016   

 גני 
 טרוםטרום 

 חובה

  ה"התשע בטבת' י 4
01/01/2015 

 ו"התשעט בטבת "י
31/12/2015 

 

 גני 
 טרום חובה

 ד"התשעט בטבת "כ 5
01/01/2014   

 ה"התשעבטבת ' ט
31/12/2014 

 

 גני 
 חובה

 ג"התשעט בטבת "י 6
01/01/2013 

  ד"התשעח בטבת "כ
31/12/2013 

 'כיתות א
הרישום 

 באגף החינוך 



 נהלי הרישום  
 :באמצעות אתר האינטרנט 

oפתיחת לפני ,הילד פרטי מופיעים בה הזהות בתעודת להצטייד יש  
 .הרישום הליך

 החינוך אגף למשרדי להגיע מוזמנים פרודים / גרושים להורים ילדים•
   .ההורים שני הסכמת בצירוף      
oשל הזהות 'מס את להקליד יש, הרישום למערכת להיכנס מנת על  

  . וההורה הילד
oבאתר המופיעים  האישיים הפרטים את  לאמת עליך .  
oלגיל ומתאים בלבד מגוריו בישוב הנמצא הגן את לבחור הורה כל על  

    . הילד
oגילאי כרב יפעל הגן ,אחד גן פועל בו ביישוב .  
o(ממלכתי) מ"מ או,(דתי ממלכתי) ד"ממ :הרצויה המגמה את לבחור יש 
oמחודש החל ויחויב אשראי כרטיס באמצעות יתבצע לגן התשלום  

  .בהמשך מופיעים התשלומים ופירוט חינוך אגרת . אוקטובר
oפ"תש ל"בשנה לבכם לתשומת פ"תש   
o14:00 השעה עד יפעלו חובה הטרום גני.  
o16:00 השעה עד יפעלו חובה גני.  
oנפרד ברישום ס"המתנ דרך יפעלו בגנים צהרונים.     

 16/4/19-20/3/19 -ערעור על שיבוץ ניתן יהיה להגיש מה

 :נוספת בגן חובהשנה 
 הן -כפול רישום לבצע מתבקש 'א לכיתה עלייתו לגבי ספק שקיים ילד
                          . מקום לשריין מנת על (באתר)',א לכיתה והן (החינוך באגף) לגן

 (  מרץ בחודש סופי שיבוץ מתן עד רישום  לאחר רק ישמר המקום )
 

 ! בלבד הגן פסיכולוג באישור הינה בגן הישארות•
 

  'מס יפתחו האינטרנטי ברישום ,וניצן גנים באר בישוב•
  שיקולים י"עפ יעשה הסופי השיבוץ .לגן לרישום אפשרויות
 .הרישום בתום ורק אך , ופדגוגיים מקצועיים ,מערכתיים

 





 יום לימודים ארוך לגני חובה   - א"יוחגני 
  ימים 5 במשך , אשקלון בחוף החובה גני בכל מתקיימת  ארוך לימודים יום מסגרת
   .בשבוע

  היום וסדר הלמידה את ממשיך גן צוות כאשר ,16.00 השעה עד הנמשך לימודים יום זהו
 .ארוך ליום בהתאם
 .חמה צהריים ארוחת כוללת התכנית

 

 :א"יוח גני עלות
   הזנה  ₪ 1253 + (פעמי חד תשלום) ורשות חובה תשלומי ₪ 773

 .(בשנה הזנה ימי 179)
 

 ח"ש 2,026 : לשנה כ"סה

  
 הזנה בעלות הורים של השתתפות תשלומי

  וזאת ההזנה בעלות ההורים של השתתפות נקבעה ,לתלמיד יומית ארוחה חוק פי על
   :כדלקמן ,בו שמנוסח כפי החינוך משרד ל"מנכ בחוזר לקבוע בהתאם

  ההכנסה לרמת בהתאם ,ודיפרנציאלית חלקית היא ההזנה בעלות ההורים השתתפות"
   :כדלקמן הם ההזנה בעלות ההורים השתתפות תעריפי

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  אמור בהם הלימוד ימי מספר כפול ליום ₪ 7 של בסך הורים השתתפות תגבה המועצה
   .(הכנסת של החינוך .ו עדכון עם יקבע הסופי המחיר) .האוכל מחולק להיות
 ₪ 7 של סך משולם שבגינה מזו פחותה לנפש הכנסה ברמת נמצאים הינם אשר הורים

  2019 ספטמבר 1 החל הנדרש כל את אליה ולצרף ב"מצ שהעתקה בקשה להגיש רשאים
 מעוניין שאנו הורה המקומית ברשות ההזנה תוכנית – ל"מנכ חוזר פי על כי נבהיר , כן כמו

  בהזנה מעוניינים אינם לפיו מסמך על יחתמו כלכליים שאינם מטעמים בהזנה להשתתף
 ילדיהם עבור הזנה על לוותר ההורים זכות" :נאמר וכך
  ולמסרו כך על הצהרה טופס למלא חייב בתכנית ישתתף שילדו מעוניין שאינו הורה כל

 יהיה שבהן הצהרות רק .(להלן 4 בנספח טופס דוגמאת ראה) החינוכי במוסד להנהלת
  קבלת אי לצורך תוכרנה כלכלי קושי אינה ההשתתפות על לוויתור שהסיבה ברור

   ".ארוחה

 
 

השתתפות ההורים בעלות ארוחה   ח"בש ההכנסה לנפש לחודש
 ח  "לאחר עדכון בש

1273-0 0.0 

1378-1274 0.0 

1493-1379 0.7 

1604-1494 2.6 

1744-1605 2.6 

1829-1745 3.8 

1941-1830 3.8 

2127-1942 6.4 

2171-2128 6.0 

 7.0 ומעלה   2172





 הוריםתשלומי פירוט 
 

 תשלומי חובה ורשות
 

 
  .ח"תשע בשנת התשלומים פי על בוצע ההורים תשלומי חישוב•
 יעודכנו הסכומים ,התשלומים החינוך משרד י"ע שינוי ויהיו במידה•

 . בהתאם
 !!! בגנים הזנה כוללים לא אלו הורים תשלומי•

 תשלומי חובה פירוט התשלומים 

 ₪  49 ביטוח תאונות אישיות  

 ₪   49 כ  "סה

 תשלומי רשות  פירוט התשלומים 

 ₪  79 סל תרבות  

 ₪  120 הסעות  

תכנית  ( + תוכנית לימוד)  ן"תל
 קרב רשות  

400  ₪ 

 ₪  125 רכישת שירותים מרצון

 ₪   724 כ"סה

כל התשלומים בטבלה זו הינם תשלומי רשות  
בהם ולהורים ניתנת   המצוייניםעבור השירותים 

 .  אפשרות להחליט איזה מן השירותים לרכוש 



 :להלן פריסת גני הילדים 

 שם גן   גן ישוב 

 

 סקטור

 

 גילאים  

 

 סוג הגן

 סיגליות באר גנים
 

 א"יוח חובה ד  "ממ

 הלילך  
 

 ת"מיל חובה  . ט.ט ד  "ממ

 חובה  . ט ד  "ממ   בשמת

   א"יוח חובה   ד  "ממ שיר 

 כלנית  בית שקמה
 

 א"יוח רב גילאי ד  "ממ

 שקמים  
 

 א"יוח רב גילאי מ"מ

טרום  -טרום  ד  "ממ רימון ברכיה
 חובה  

 שקד  
 

 א"יוח חובה   ד  "ממ

 הדר בת הדר
 

 א"יוח רב גילאי   מ  "מ

 תאנה גברעם
 

 א"יוח חובה   מ"מ

 חובה   מ"מ חצב גיאה
 

 א"יוח

טרום  -טרום  מ"מ רותם  
 חובה  

 רקפת הודיה
 

 א"יוח רב גילאי   מ"מ

 סביונים  
 

 א"יוח רב גילאי   ד"ממ

 אשל זיקים
 

 א"יוח חובה   מ"מ

 קיפוד  
 

 - טרום חובה   מ"מ

 אורן חלץ
 

 א"יוח רב גילאי   ד  "ממ

 חורש יד מרדכי
 

 א"יוח חובה   מ"מ

 - חובה  . ט מ  "מ דקל  

 כוכבים כוכב מיכאל

 

 - טרום חובה   מ  "מ

 ליכיף   
 

 א"יוח חובה   מ"מ



 שם גן   גן ישוב 

 

 סקטור

 

 גילאים  

 

 סוג הגן

 נרקיס כרמיה
 חובה מ"מ

 
 א"יוח

 הסייפן    
טרום  -טרום  מ"מ

 חובה
 א"יוח

 מבקיעים
 

מ"מ  האלה א"יוח רב גילאי    

 משען
טרום  -טרום  מ"מ ורד

 חובה

  
 חובה מ  "מ חרוב

  
 א"יוח

  
 רב גילאי ד"ממ רעים

  
 א"יוח

 ניצן 
 חובה ד  "ממ גפן

 

  
 חובה ד  "ממ דקלים

 
 א"יוח

  
 הדס

 
 א"יוח חובה   ד  "ממ

 כינרת  
 טרוםטרום  ד  "ממ

 חובה

  
-חובהטרום  ד  "ממ נוף ים

 חובה

 גיל 
 

 טרום חובה   ד  "ממ

  
 סנונית

 
 א"יוח חובה ד  "ממ

  
 שיטה

 
 א"יוח רב גילאי   מ"מ

 ניצנים
 דרור

 
 רב גילאי מ  "מ

 
 א"יוח

 חרוב ניר ישראל
 

 א"יוח חובה   מ  "מ

טרום  -טרום  מ  "מ פשוש  
 חובה  

 חובה   מ  "מ דקל   נתיב העשרה

 

 א"יוח

טרום  -טרום  מ  "מ תמר  
 חובה

  
 תלמי יפה

 
 א"יוח רב גילאי מ"מ אביב

 :להלן פריסת גני הילדים 


