רישום לגני ילדים
תשפ"ב

הורים יקרים,
המועצה האזורית מרחבים מציבה את מערכת החינוך בעדיפות עליונה ,ומשקיעה
למעלה מ  50%מתקציבה בחינוך .המועצה מובילה את המערכת למצוינות תוך
פיתוח והובלה של תכניות לימודיות מתקדמות והצטיידות מגוונת התומכת בתחומי
הדעת השונים.
השנה האחרונה בה אנו מתמודדים כולנו עם מגפת הקורונה ,חידדה את המסירות
של נשו ת ואנשי החינוך ,הנבחרת החינוכית שלנו ,ששוב לימדו אותנו פרק מאלף
בחינוך ,מסירות ,יצירתיות ,קשב ,דאגה לכל אחד ואחת ,ובעיקר לימדו אותנו-
שאין דבר שאיננו בר השגה .הנה ,דווקא בתקופה קשה ומאתגרת זו ,הנבחרת
החינוכית שלנו לא עצרה ולו ליום אחד .הגיעו ויזמו ,כדי להציע לתלמידים מערכת
חינוך איכותית ואת כל זה הם עושים בצנעה.
ספק אם אנחנו כולנו ,הנהנים מן העבודה המופלאה של עובדי החינוך ,יודעים באילו
קשיים היא כרוכה ,ואילו מאמצים נדרשים כדי להמשיך את עבודתה של מערכת
החינוך בזכות כאלה אלה ועוד :הכי כיף לגדול במרחבים.
אתם מוזמנים לבצע רישום מהיר ויעיל לגני הילדים באמצעות אתר האינטרנט של
המועצה.
אנו נערכים לקבל את ילדכם עם המון אהבה בגני הילדים הפרוסים ביישובים,
לקטנטנים המקסימים נאחל דרך צלחה והשתלבות רכה ונעימה.
בברכה
שי חג'ג'
ראש המועצה

הורים יקרים ,ברוכים הבאים למערכת החינוך.
בימים אלו אתם נכנסים בשערי מערכת החינוך של מועצה אזורית מרחבים ,וזוהי
בהחלט נקודת ציון מרגשת ,משמעותית וחשובה .
החינוך הקדם יסודי הוא השלב הראשון של הלומד עם מערכת החינוך ועל כן ,אנו
מבקשים לייצר אצלו חוויה של אמון ומוגנות ככל שניתן ,בתקווה שתחושה זו
תלווה אותו בהמשך .
אנו פותחים בפניכם היום את השער ,פותחים אותו באהבה רבה ,באמונה כי עבודה
משותפת ופעילה בין ההורים לבין הצוות החינוכי ,יכולה להביא לצמיחה
ולהתפתחות נכונה של הילד/ה .
אנו במועצה האזורית מרחבים ,משקיעים רבות בפיתוח ו העצמה של צוותי
החינוך ,ממשיכים בבניית גנים חדשים ,ובשיפוץ ושדרוג של גנים ישנים ,זאת על
מנת להנעים את סביבתם הלימודית של הילדים ולוודא שהם שוהים במבנים
ראויים ומתקדמים המותאמים למאה ה . 21לצד זה אנו שוקדים על הכנסת
תכניות פדגוגיות חדשניות ומקוריות ,כאלה שיגרמו לילדים שלנו לחשוב מחוץ
לקופסא ,להיות יצירתיים ,להאמין בעצמם ולהגשים כל חלום וכל מטרה כבר
מגיל צעיר .
הורים יקרים ,אתם משלבים את ילדכם במערכת חינוך איכותית ומקצועית,
המבקשת לראות את הילד/ה לטפחו ולפתחו ,להובילו לעצמאות ,למעורבות ,יזמות
ואחריות .
אבקש ל הודות לכל אחת ואחת מגננות וסייעות הגן העושות עבודתן קודש המצפים
לכם בזרועות פתוחות.
אני מאחלת לכל אחד ואחת מכם שנת לימודים מוצלחת ,בטוחה ומלאה
בעשייה ובמשמעות .

בברכה,
אפרת בוהדנה
מנהלת מחלקת החינוך

הורים יקרים.

פתיחת תקופה הרישום מעוררת התרגשות ואנו מאחלים הצלחה רבה.
כידוע הגיל הרך מהווה בסיס ונקודת מוצא לעיצוב עתיד הילדים והחברה ,כאשר
חינוך וטיפול איכותיים הם המפתח להמשך ההתפתחות האישית של כל ילד .
אנו פועלים שחווית הכניסה לגן הילדים תהיה חוויה שתבסס אמון ותחושת בטחון
אשר ילוו את הילד בהמשך דרכו החינוכית.
מסר חיובי ומרגיע יסייע לילד ויקל על השתלבותו בגן ועל קבלת כללי המסגרת
החדשה.
בשנת הלימודים הבעל"ט גני הילדים ממשיכים ליישם את תכנית הליבה ולהטמיע
את נושאי השפה ,מתמטיקה ,מדעים ,אומנות וכישורי חיים.
צוות הגן יפגוש אתכם בהמשך ויפרוס את תכנית העבודה השנתית ,פעילות העשרה,
השירותים התומכים  ,סידורי הסעות ,לוח חופשות ויתר מענה לכל שאלה.

בברכת שנת לימודים פורייה ובריאה,

יהודה אורית
מנהלת מדור גני ילדים

רישום לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"ב
מועד הרישום:
1/2/21

ביום שני יט' בשבט התשפ"א
ויימשך עד יום ראשון ט ז' באדר התשפ"א

28/2/21

זכאי הרישום:
גילאי חובה  -גילאי 5
 1בינואר  31 – 2016לדצמבר 2016
(כ' בטבת התשע"ו – ב' בטבת התשע"ז )
גילאי טרום חובה – גילאי 4

 1בינואר  31 – 2017בדצמבר 2017
(ג' בטבת התשע"ז – יג' בטבת התשע"ח)
גילאי טרום טרום חובה – גילאי 3
 1בינואר  31 – 2018בדצמבר2018
(יד' בטבת התשע"ח – כג' בטבת התשע"ט )

חריגי גיל רך:

החל משנת הלימודים התשפ"א לא מתאפשר רישום למי שאינו נכלל בתאריכי
הלידה המפורטים מעלה.

מצבת גני הילדים במועצה בשנה"ל הנוכחית תשפ"א:
  20גני ילדיםממלכתי
ממלכתי דתי  13 -גני ילדים
חינוך מיוחד  -גן אחד
בכל כיתת גן משובצים עד  35ילדים ,מלבד גן חנ"מ.
צוות הגן :מנהלת הגן בפיקוח משרד החינוך,
סייעת בפיקוח הרשות המקומית.
שעות פעילות הגן על פי משרד החינוך :
גן חובה  -ראשון עד חמישי
יום שישי

07.30 – 16.00
07.30 – 12.00

07.30 – 14.00
גן טרום חובה  -ראשון עד חמישי
07.30 – 12.45
יום שישי
הזנה והארכת יום לימודים יפורסמו בסמוך לפתיחת שנת הלימודים על פי הנחיות
משרד החינוך.

תהליך הרישום:
מערכת החינוך עושה ככל שביכולתה על מנת ללוות אתכם לרישום נגיש וזמין .
גם השנה הרישום הינו אינטרנטי לכל התושבים הרשומים במרשם האוכלוסין
כתושבי מרחבים.
הרישום הינו סופי רק לאחר תשלום אגרת החינוך.
הרישום אינו מהווה שיבוץ בגן כלשהו.

א .רישום באינטרנט
יש להיכנס לאתר מועצה אזורית מרחבים ,לבחור באפשרות "רישום גני ילדים "
ולמלא את הטפסים על פי ההנחיות המתבקשות.
כתובת האתר www.merchavim.org.il :תחת לשונית "חינוך".
חובה למלא אמצעי תשלום  ,ולרשום לפניכם את מס' אישור הרישום האינטרנטי.

ב .רישום במרכז רישום -מיועד רק לתושבים חדשים
תושבים חדשים (שעברו בשנה האחרונה) או שתעודת הזהות אינה מעודכנת חייבים
לבצע רישום דרך מרכז הרישום במדור גני ילדים במועצה.
מסמכים הדרושים לביצוע רישום לגני ילדים :
•
•
•
•

תעודת זהות של שני ההורים הכוללות את הספח ובו פרטי הילד וכתובת
עדכנית .לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת.
טופס תשלום ארנונה לשנת  2020בכתובת התואמת לכתובת המופיעה
בתעודות הזהות של ההורים (גם במקרה של מגורים בדירה שכורה).
חוזה שכירות לדירה במרחבים שתוקפו  12חודשים קדימה לפחות.
החוזה יהיה תקף לשנה"ל הבאה או חוזה רכישת דירה שבו מופיע מועד
הכניסה לדירה לא יאוחר מ.1/11/2021 -
טופס ביטול רישום מהרשות בה התגורר הילד בשנת הלימודים תשפ"א.

רושם שהינו אפוטרופוס/מיופה כוח/משפחה אומנה – מתבקש להביא את תעודת
הזהות של שני ההורים – מקור בלבד וכן מכתב הרשאה חתום.
הורה עצמאי  -ההורה הרושם חייב לצרף כתב הצהרה והתחייבות  ,הטופס מופיע
באתר המועצה תחת לשונית "טפסים".
באחריות ההורה הרושם למסור את כתובת המגורים ,מס' טלפון וכתובת דוא"ל
של ההורה הנוסף בעת הרישום וכן ליידע את ההורה הנוסף על ביצוע רישום.

אגרת חינוך

ביטוח תאונות אישיות
סל תרבות
סיורים
קרן קרב
סה"כ

₪ 49
₪ 79
₪ 120
₪ 302
₪ 550

ניתן לשלם בצ'ק  /כרטיס אשראי  /מזומן מול מדור גבייה 08-9929422
החיוב יבוצע במהלך חודש מאי  2021בשני תשלומים.
גביה עבור הזנה בגני החובה ומסגרות יום תוספתיות לטרום חובה תתבצע בתחילת
שנת הלימודים תשפ" ב בהתאם לשיבוץ ילדיכם ובהתאם להנחיות משרד החינוך.
אין קבלת קהל – את הטפסים יש לשלוח למייל:
zehava@merchavim.org.il

ג .שיבוצים למוסדות החינוך
 . 1השיבוץ לגני הילדים נעשה על ידי המועצה ולא ניתן לבחירה.
 . 2על מנת לשמור על האיזון  ,לא תינתן אפשרות לבקשות העברה למעט
בקשות חריגות ב יותר אשר יופנו לוועדת חריגים .בקשות בכתב
תתקבלנה עד תאריך  28/2/2021בלבד.
 . 3במהלך חודש אוגוסט  2020תשלח הודעת שיבוץ להורים.
ד .ביטול רישום מחייב בקשה בכתב על ידי ההורה למדור גני ילדים במועצה
לדוא"ל  zehava@merchavim.org.ilאו לפקס08-9929467 :
אמצעי התקשרות:
מחלקת חינוך יונה שוחט טל 08-9929440 :פקס 08-6635451
מדור גני ילדים זהבה יצחק טל 08-9929441 :פקס 08-9929467

יש לבצע רישום גם אם הילד/ה ממשיכים שנה נוספת באותו הגן.

הזנה בגן הילדים:

בגני הילדים פועלת תכנית הזנה משותפת המבוססת על חינוך לאורח חיים בריא.
חינוך לבריאות מתחיל כבר מגן הילדים ,לכן גני הילדים מקפידים על תזונה נכונה
ובריאה.
לארוחה המשותפת יתרונות רבים ,זהו מוקד למידה נוסף במסגרתו מפתח הילד
כישורי חיים ,כישורי שיח ,נימוסי שולחן  ,ערכי שיתוף ,עצמאות ויכולת בחירה תוך
חשיפה לטעמים חדשים.
דפוסי אכילה נכונה בגיל הילדות מקדמים בריאות מיטבית ,גדילה תקינה
והתפתחות שכלית רציפה ומסייעים במניעת בעיות בריאות ,עודף משקל והפרעות
אכילה.
התכנית מופעלת בכל הגנים במועצה .
הורים שילדיהם אלרגיים למזון כלשהו ,מתבקשים ליידע את מדור גני ילדים
בכתב במועד הרישום ,יש לשלוח במייל מסמכים רפואיים על מנת שהגן יוכל
להיערך בצורה מיטבית לקליטתם.
לילדים עם אלרגיות מסכנות חיים קיימת אפשרות להגיש בקשה לסייעת רפואית.

מערכות תומכות:
.1שירות פסיכולוגי חינוכי
טל' - 08-9926293 :קריית חינוך מרחבים.
השירות הפסיכולוגי החינוכי מעמיד לרשות כל גני הילדים ליווי של פסיכולוג חינוכי
העוסק בהיבטים הקשורים לגיל הגן בנושאים ההתפתחותיים ,קוגניטיביים,
רגשיים ,חברתיים והתנהגותיים.
השירות ניתן מתוך ראייה הכוללת את הילד ,את המשפחה ,את הגן ואת סביבתו של
הילד ,ומיועד ל ילדים ,להורים ולצוותי החינוך בגני הילדים.
בנוסף ,מציע השרות הפסיכולוגי הרצאות להורים בנושאים התפתחותיים שונים.

 .2מתי"א( -מרכז תמיכה יישובי אזורי)
טל' - 08-9962438 :קריית חינוך מרחבים.
גוף מקצועי בפיקוח משרד החינוך הנותן מענה חינוכי טיפולי באמצעות תמיכה
הכוללת :גננת שילוב ,טיפול והדרכות צוות.
הזכאות לשירות ניתנת באמצעות ועד ה רב מקצועית.

 .3טיפול בפרט
הורים שילדם אובחן כבעל צרכים מיוחדים ,המצוי בהליך אבחוני או הופנה למכון
להתפתחות הילד ובעקבות כך עשוי להזדקק לוועדה לקביעת זכאות לחינוך
המיוחד ,מוזמנים להתקשר או לפנות במייל למחלקת חינוך להכוונה ובחינת הליך
בחינת הזכאות.
ב אם חסרים מסמכים או טרם הסתיים ההליך האבחוני ,נבקשכם לעדכן את
המחלקה בהתאם.
הגשת בקשה לסייעת רפואית לשנה"ל תשפ"ב או צורך בהנגשה ,יש להגיש בקשה
בכתב בצרוף מסמכים רפואיים מוקדם ככל האפשר ולא יאוחר מתאריך  31במרס
 2021למיילzehava@merchavim.org.il :

בברכת שנת לימודים פורייה ובריאה
מחלקת החינוך – מדור גני ילדים

