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הורים יקרים,

איגרת להורים בדבר רישום לגני ילדים וצהרונים
לשנת הלימודים תשפ"ב

דצמבר 2021
טבת תשפ"א

הרינו שמחים להודיעכם ומתכבדים להזמינכם לרשום את ילדכם לגני ילדים ולצהרונים
לשנה"ל תשפ"ב .בשנה הקרובה נתברך בשני גני ילדים חדשים ,שנבנים בימים אלו ברחוב
הזורע.
גילאי הרישום

(בהתאם לחוק לימוד חובה  -תיקון מס'  - 32תשע"ג– ,2013שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג )8.7.13

גילאי 5
גילאי 4
גילאי 3
חריגי גיל

מ 1-בינואר  2016ועד  31בדצמבר 2016
כ' בטבת תשע"ו עד ב' בטבת תשע"ז
מ 1-בינואר  2017ועד  31בדצמבר 2017
ג' בטבת תשע"ז עד יג' בטבת תשע"ח
מ 1-בינואר  2018ועד  31בדצמבר 2018
י"ד בטבת תשע"ח  -כ"ג בטבת תשע"ט
אין חריגי גיל על פי הנחיית משרד החינוך

הליך הרישום
מועד הרישום :הרישום לבתי ספר ולגני ילדים על פי חוק לימוד חובה לשנת הלימודים
תשפ"ב יחל ביום חמישי א' בשבט תשפ"א ( 14בינואר  )2021ויימשך עד יום רביעי כ"א
בשבט תשפ"א ( 3בפברואר  .)2021הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט היישובי.
כתובת האתרwww.tel-mond.muni.il :
 יש להירשם לקראת כל שנת לימודים ,גם אם ילדכם מבקר השנה בגן מועצה.
אם לא יתבצע רישום  -המועצה אינה מתחייבת לשמור מקום בגן ,גם במידה והילד למד
בגן בשנה הקודמת.
 במהלך הרישום יש לבחור שני גני ילדים מועדפים מתוך רשימת גני הילדים
המשויכים לאזור המגורים ,וכן ניתן לציין שמות של עד  2חברים שתרצו שיהיו בגן עם
ילדכם.
 במועד הרישום יש להשאיר פרטי כרטיס אשראי לצורך גביית תשלומי הורים.
פירוט צפי התשלומים (סכום מדויק יעודכן בהמשך לפי הנחיות משרד החינוך ויגבה
בתחילת שנת הלימודים):

 - ₪ 49ביטוח - ₪ 72 ,סל תרבות - ₪ 597 ,תל"ן(זה הסכום המירבי עבור תכנית לימודים
נוספת .הסכום הסופי יקבע בתיאום עם הנהגת הורי הגנים).

 עם סיום תהליך הרישום יתקבל אישור רישום .יש לשמור העתק האישור.
 בתהליך הרישום יש לציין אם מעוניינים להירשם לצהרון המתנ"ס .הרישום ,בפועל,
לצהרון  -מתבצע במזכירות או באתר המתנ"ס.https://telmond.smarticket.co.il/ :
 למאחרים ברישום ולנתקלים בבעיה ברישום באינטרנט ,הרישום באגף החינוך בדוא"ל
( .)dorit@tel-mond.muni.ilמה ,04.2.2021-השיבוץ על בסיס מקום פנוי.
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המסמכים הדרושים לרישום (יש לצרף בתהליך הרישום)
לנרשמים באגף
החינוך

תושבים חדשים






הורים עצמאיים
(רווק/ה ,אלמן/ה,
גרוש/ה ,פרוד/ה,
חד-הורי/ת)

שנה נוספת בגן
לגילאי 6

תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת התואמת את מקום המגורים
בפועל .תעודת הזהות תכלול את ספח פרטי הילד\ה .לא תתקבל תעודה מזהה
אחרת.
טופס ביטול רישום מהרשות ממנה עברתם.
במידה וכתובת תעודת הזהות אינה בתל מונד  -צילום חוזה של הדירה בה
עומדים לגור .מועד הכניסה לדירה יהיה לא יאוחר מ.1/10/2021 -
הצגת תעודת זהות ,כתושבי המקום מהווה תנאי לקבלת השיבוץ .מועד אחרון
להעברת אישור לגבי שינוי כתובת –  .30/06/2021עד הצגת אישור זה – השיבוץ
לגן אינו סופי.

 הורה שהינו האפוטרופוס היחיד של הקטין ו/או אחראי בלעדי לחינוכו או
הורה שהינו אחראי לחינוכו של הקטין במשותף עם הורה נוסף צריכים
לצרף "כתב הצהרה והתחייבות להורה עצמאי" ואת הנספחים הנדרשים.
הטופס מצורף לאיגרת זו וכן נמצא באתר המועצה.

 הורים השוקלים להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן ,יפנו לגננת או לפסיכולוג הגן
עד ל ,1.3.2021 -על מנת לאפשר בחינת הבקשה .במקביל – יש להירשם לבית
הספר במועד הרישום.

הערות
 .1הורים הרואים צורך בסיוע לילד/ה בגן ,מתבקשים להגיש למחלקת קדם יסודי ו/או
השירות הפסיכולוגי-חינוכי ,מסמכים כמו  -דו"חות התפתחותיים ,דו"חות רפואיים
ודו"חות פסיכולוגיים  -אשר יקלו על גיבוש תכנית הסיוע.
 .2לגמילה חשיבות רגשית וחברתית במיוחד בחברת ילדי הגן .במידה והילד אינו גמול ,אנו
ממליצים לנסות ולסיים את תהליך הגמילה עד תחילת שנת הלימודים.
 .3לימודי חוץ – הורים המבקשים לרשום את ילדם לגן ילדים מזרם לימודי 'מוכר שאינו
רשמי' (מוכש"ר) – ביישוב או מחוצה לו  -יש להעביר לאגף החינוך טופס חתום (על ידי
בעלות הגן) של "אישור בקשה לרישום למוסד מוכר שאינו רשמי".
הטופס מצורף לאיגרת זו וכן נמצא באתר המועצה.
 .4ביטול רישום מחייב הודעה בכתב על גבי "טופס ביטול רישום" למחלקת קדם יסודי עד
 .15.5.2021ניתן לשלוח גם בדוא"ל לכתובת .dorit@tel-mond.muni.il :יש לוודא
שהטופס אכן התקבל .הטופס מצורף לאיגרת זו וכן נמצא באתר המועצה.
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השיבוץ
השיבוץ יהיה לפי אזור המגורים .כל אזור מגורים ישובץ לאשכול גני ילדים.
ההחלטה לגבי אשכולות גני הילדים ושיוך הרחובות נעשתה בשיתוף נציגי הורי גני
הילדים ,על בסיס הנתונים הקיימים בידינו לגבי שנת הלימודים הקרובה .השאיפה
בתהליך השיבוץ היא לתת מענה למירב הבקשות ,להקל על ציבור ההורים ולפתוח גני
ילדים שהרכבם מיטבי .לאור הנתונים הצפויים ,גני הגפן והדרור יוסבו לגילאי .3-4

הערה :בעניין תלמיד הלומד בשנה"ל הנוכחית בגן ,שאינו באזור הרישום שלו ,והוריו
מעוניינים שימשיך ללמוד באותו גן – יש להירשם לאחד הגנים באזור הרישום
ולציין זאת בשורת ההערות בטופס הרישום.
אמות מידה ,שתילקחנה בחשבון – במידת האפשר  -בתהליך השיבוץ
 .1בקשת ההורים ,לגבי גן ולגבי חברים ,כפי שהופיעה בטופס הרישום .נדגיש שלא נוכל
להתחייב לכך שילד ישובץ עם חבר ו/או בגן המבוקש.
 .2בגנים לגילאי  ,5-4במידת האפשר המשך שיבוץ בגן מהשנה הקודמת.
 .3לגבי תלמידים בגילאי  4שיכולים להישאר בגן שלהם או לעבור לגן בגילאי  ,5-4במידת
הצורך  -השיבוץ יהיה בהתאם לתאריך הלידה שלהם ,כך שהצעירים מביניהם יישארו
בגן הנוכחי ,והגדולים ישובצו בגנים לגילאי .5-4
(התאריך הקובע לעניין זה ייקבע לפי מספר הילדים והמקומות בגן).
 .4בקשה להשתבץ באזור או במתחם גנים שיש בהם צהרון – מותנה ברישום ,כולל
תשלום ,באתר המתנ"ס.
 .5איחוד אחים :במידה ונרשמה – במהלך הרישום  -בקשה ,תינתן עדיפות שיבוץ אחים
באותו מתחם.
 .6בתהליך השיבוץ נעשית חשיבה מעמיקה על איזונים ,כגון:
 גיל ,מגדר ,מספר ילדים בשנתון ,צרכים מיוחדים ,צרכי פרט וכלל.
 אחים בעלי שנתון עוקב לא יוכלו לבקש להירשם לאותו גן ,אך יוכלו לבקש שיבוץ
של שני הילדים באותו מתחם.
 .6ניתן לערער על השיבוץ ,באמצעות טופס מקוון ,שיישלח בצמוד להודעת השיבוץ.
השיבוץ לגן יפורסם באתר הרישום במועד שייקבע בהמשך.
בברכה ובהצלחה,

בברכת שנת לימודים פורייה
אילן הדס
מנהל אגף חינוך
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איתי דקל
מנהל מחלקת קדם יסודי
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אשכולות גני הילדים
 עם סיום מועד הרישום ,יערך מיפוי של הנרשמים על פי גילאים ועל פילתשומת
רישום לצהרונים .בהתאם למיפוי ,תעשינה ההתאמות הנדרשות ובמידת הצורך יבוצעו
שינויים בהתאם

חינוך ממלכתי דתי (על איזורי)
השקד ,הזית
השקד ,הזית ,הדולב ,האלון
הדולב ,האלון

גילאי 3
גילאי 4
גילאי 5

חינוך ממלכתי

גילאי 3

אשכול  – 1מערב המושבה
גני ילדים :הרותם ,הדפנה ,ההדס ,גן חדש (1רחוב הזורע)
שכונות/רחובות:
האבנים ,הפרחים ,דרך הלורד,
רחוב הדקל (מדרום לכיכר הזה"ב :אי זוגי 1 -עד  ,81זוגי  -2עד ,)64
שכונת ( 89כולל הבנייה החדשה במערב המושבה)
אשכול  – 2מזרח המושבה
גני ילדים :הגפן ,גלעד ,הדרור ,הרותם
שכונות/רחובות:
גירון ,הציפורים ,הרגשות ,ההרים ,הנחלים ,העצים,
רחוב הדקל (מצפון לכיכר הזה"ב :אי זוגי מ ,83-זוגי מ,)66 -
הפרדס ,שכונת ( 105כולל הבנייה החדשה במזרח המושבה)

גילאי 5-4

אשכול  – 1מערב המושבה

גני ילדים :הנרקיס ,הסייפן ,האורן ,הברוש ,הצבעוני ,האלה ,גן חדש (2רחוב הזורע)

לגילאי  4בלבד :גן חדש ( 1מיועד לגילאי )4-3

שכונות/רחובות:
האבנים ,הפרחים ,דרך הלורד,
רחוב הדקל (מדרום לכיכר הזה"ב :אי זוגי 1 -עד  ,81זוגי  -2עד ,)64
( 89כולל הבנייה החדשה במערב המושבה)
אשכול  – 2מזרח המושבה
גני ילדים :השקמה ,הפקאן ,התאנה ,השחף ,הדקל
לגילאי  4בלבד :הדרור (מיועד לגילאי )4-3
שכונות/רחובות:
גירון ,הציפורים ,הרגשות ,הנחלים ,העצים ,ההרים,
רחוב הדקל (מצפון לכיכר הזה"ב :אי זוגי מ ,83-זוגי מ,)66 -
הפרדס ,שכונת ( 105כולל הבנייה החדשה במזרח המושבה)
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פירוט גני ילדים וצהרונים
גילאי 3
הרותם

רחוב הדקל

הדפנה

רחוב אבני חן

ההדס

רחוב הנרקיס

גלעד

רחוב הגלבוע

הגפן

רחוב הגפן

גילאי 4-3

גילאי 5-4

השקד (חמ"ד)
רחוב האלה
הזית (חמ"ד)
רחוב הרימון

הנרקיס

הדרור

רחוב הדוכיפת

גן חדש 1

רחוב הזורע

רחוב הנרקיס

הסייפן

רחוב הסייפן

חינוך
מיוחד

הרימון

רחוב הרימון

החרוב

רחוב הרימון

הדקל

צהרונים (**)
(מענה יינתן לפחות
באחד מהגנים במתחם)

הדפנה/הצבעוני
הסייפן

רחוב הדקל

ההדס/הנרקיס

רחוב הדקל

מתחם הדקל

רחוב הדקל

השקמה/גלעד

רחוב הדקל

מתחם הרימון

האורן

הברוש
האלה

הצבעוני

רחוב אבני חן

השקמה

רחוב הגלבוע

השחף

רחוב הדוכיפת

הפקאן

רחוב הרימון

האלון/הדולב
צמד גנים חדש
ברחוב הזורע

הדרור/השחף
ברחוב הדוכיפת

הגפן

ברחוב הגפן

התאנה

רחוב הרימון
האלון (חמ"ד)

רחוב האלון

הדולב (חמ"ד)

רחוב האלון

גן חדש 2

רחוב הזורע
(**) לעניין הצהרונים – פתיחת צהרון מותנית במספר נרשמים מינימלי (המספר
ייקבע בהתאם להנחיות משרד החינוך בעניין צהרוני "ניצנים") .בהתאם למספר
הנרשמים – ייתכן גם צהרון רב-גילאי.
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