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ההרשמה באינטרנט - חוסכת זמן ותורים
www.yehud-monosson.muni.il

הרישום לגני הילדים יתבצע רק באמצעות האינטרנט 
לרשותכם – מוקד תמיכה טלפוני 072-2705207

בין התאריכים 17.01.2018-06.02.2018

לשנת הלימודים תשע"ט
2018-2019

להירשם לגן
הגיע הזמן



חריגי גיל הרך:
ילדים שנולדו עד 15.1.2016)כולל( ועברו ועדת חריגים 

במשרד החינוך מחוז מרכז )יוכלו להירשם על בסיס מקום פנוי(.

גני הילדים אינם ערוכים לטיפול בילדים שאינם גמולים מחיתולים.
לפיכך, על ההורים לגמול את ילדיהם עד תחילת שנת הלימודים.

עלון בנושא גמילה מחיתולים מפורסם באתר העירייה.

להורי הילדים שנרשמים לגן טרום - טרום חובה

הורים יקרים,
העיר  ברחבי  שלנו  הילדים  לגני  הרישום  תחילת  עם  ילדכם  ואת  אתכם  מברכת  אני 
יהוד-מונוסון ושותפה להתרגשות שלכם לקראת החוויה המופלאה: ללוות את ילדכם 

כשהם עושים את צעדיהם הראשונים בגן הילדים.

חינוך ילדינו ניצב בראש סדר העדיפויות העירוני. במהלך השנים האחרונות, עיריית 
תכנית  החינוך,  ממשרד  הילדים  גני  מפקחת  עם  יחד  קידמה  בראשותי  יהוד-מונוסון 
ייחודית, המגדירה לכל גן חזון, צביון וערכים הנבנים בשיתוף ההורים, הילדים והצוות 
החינוכי ובליווי אגף החינוך וגורמים מקצועיים נוספים, וזאת במטרה להקנות לילדים 
ערכים מוספים ולסייע להם בגיבוש זהותם. מטרתנו במערכת החינוך היא לספק מגוון 

של כלים המעניקים לכל ילד בטחון עצמי ואמונה ביכולותיו. 

במגוון  והעשרה  לימוד  תכניות  והרחבנו  קידמנו  החינוכית,  לתפיסה  בהתאם  בנוסף, 
רבים  משאבים  השקענו  וכן  הילדים,  של  והיצירתיות  הדמיון  את  המפתחים  תחומים 

בשדרוג ושיפוץ גני הילדים, על מנת שילדכם ילמדו בסביבה לימודית מיטבית.

גן הילדים הינו אבן יסוד, תחילת הדרך של הילדים במערכת החינוך. הצוות המקצועי 
חינוך  ויעניק להם  יחבק אותם  אותם,  ישמח  בגנים  ילדכם  והטוב שממתין לקבל את 

איכותי וערכי, שיחזק אותם ואת יכולותיהם להשיג מטרות ולהגשים חלומות.

שנה  ולילדות  ולילדים  ומהיר,  קל  וקליטה  רישום  הליך  ההורים,  לכם  מאחלת  אני 
חווייתית, מוצלחת ומהנה.

גילאי 5
ילדים שנולדו החל מ-1 בינואר 2013 )י"ט בטבת התשע"ג(

ועד ה- 31 בדצמבר 2013 )כ"ח בטבת התשע"ד(

גילאי 4
ילדים שנולדו החל מ-1 בינואר 2014 )כ"ט בטבת התשע"ד(

ועד 31 בדצמבר 2014 )ט' בטבת התשע"ה(

גילאי 3
ילדים שנולדו החל מ-1 בינואר 2015 )י' בטבת התשע"ה(

 ועד ה- 31 בדצמבר 2015 )י"ט בטבת התשע"ו(

לתשומת לב ההורים:
הרישום הינו בקשה בלבד, הרשות תעשה מאמצים להתחשב בבקשת ההורים 

 אך אינה מתחייבת לשבץ את ילדיכם בגן המבוקש. 
על הרישום להתבצע לא יאוחר מיום שלישי 6.2.2018 )כ"א בשבט תשע"ח(.

נרשמים לאחר תקופת הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי בלבד.

שנתונים ומועדי רישום
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דבר ראש העיר

עלו והצליחו
עו"ד יעלה מקליס

ראש העיר יהוד מונוסון



לתשומת ליבכם! 
פרטי זיהוי אלו ישמשו גם לבדיקת השיבוץ באינטרנט.

בגמר תהליך הרישום יש לוודא כי אתם רואים את ההודעה:
"פרטי הרישום נקלטו בהצלחה".

בתום תהליך הרישום יונפק אישור המהווה הוכחה על 
ביצוע הרישום, אנא וודאו כי אכן האישור נשלח אליכם 

לדואר האלקטרוני.

תושבים שאין להם גישה לאינטרנט, או מתקשים 
בביצוע התהליך מתבקשים להתקשר למוקד תמיכה 

טלפוני 072-2705207 בתקופת הרישום בלבד,
בימים א׳-ה׳ בין השעות 08:00-18:00 

ובימי ו׳ מ-8:00-12:00.

תהליך הרישום

צריכים עזרה ברישום?

מועדי הרישום באינטרנט
מיום  17.1.18 )א' בשבט התשע"ח( 

עד יום 6.2.18 )כ"א בשבט התשע"ח(

הרישום לגני הילדים  ייעשה באמצעות אתר האינטרנט ויהיה פתוח לשירותכם
בעבור כל הגילאים בתקופת הרישום בלבד. 

את הרישום יכולים לבצע רק תושבי העיר יהוד מונוסון
הרשומים במרשם התושבים וכתובתם מעודכנת בתעודת הזהות

רישום לתושבים שאין ברשותם אינטרנט
הרישום יערך באגף החינוך במחלקת גנים בעירייה בין התאריכים:

יום א' 28.01.2018 )י״ב בשבט( בין השעות 9:00-12:00
יום ב' 29.01.2018 )י״ג בשבט( בין השעות 16:00-18:00

יום ג' 30.01.2018 )י״ד בשבט( בין השעות 9:00-12:00
יום ד' 31.01.2018 )ט״ו בשבט( בין השעות 9:00-12:00
יום ה' 01.02.2018 )ט״ז בשבט( בין השעות 9:00-12:00

עליכם להיכנס לאתר הרישום דרך אתר עיריית יהוד – מונוסון 
www.yehud-monosson.muni.il

הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים:
מספר זהות הילד.	 
מספר זהות ההורה.	 
תאריך לידה של הילד.	 

רישום מהבית  באמצעות האינטרנט 
פשוט, קל ומהיר



מחלקת גני הילדים עושה כל מאמץ אפשרי לשבץ את בנכם/בתכם בהתאם לעדיפות 
שבחרתם. יחד עם זאת, נלקחים בחשבון שיקולים מקצועיים ומערכתיים.

קריטריונים לשיבוץ:

ביצוע רישום בתקופת הרישום הרשמית. ילד שירשם לאחר תקופה זו לא יובטח . 1
מקומו בגן הסמוך למקום מגוריו!

עדיפות בשיבוץ תינתן לילדים הנשארים שנה נוספת בגן חובה.. 2

זרם חינוכי - על פי בחירת ההורים )ממלכתי/ ממלכתי דתי/ מוכר שאינו רשמי(.. 3

גן המשך – למבקשים להמשיך באותו גן בכפוף לתאריכי הלידה.. 4

גיל הילד/ה – בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהילד הגדול ביותר לצעיר ביותר(. 5
חובה, טרום חובה, ט.ט חובה(. כלומר, עדיפות ראשונה  שיבוץ לילדי חובה, עדיפות 

שנייה לילדיי טרום חובה, עדיפות שלישית לילדיי ט.טרום חובה.

 אזור מגורים – גן באזור המגורים ע"פ כתובת המופיעה . 6
בתעודת זהות / חוזה רכישת דירה / חוזה שכירות.

שיקולים חינוכיים – פסיכולוגיים וחברתיים.. 7

אין הרשות מתחייבת לשבץ את הילד/ה לגן המבוקש.	 
פתיחת גן מותנית במספר נרשמים.	 
 השיבוץ והרכב הגילאים בגן יקבע בהתאם לאמות מידה הנהוגות ברשות 	 

לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות.
יתכנו שינויים באיוש צוות הגן.	 
שיבוצי הגננות בגנים החדשים יעשה בחודשי הקיץ ע"י מפקחות משרד החינוך.	 
יתכנו שינויים במיקום הגן ובשנתון גילאי הילדים בשנת הלימודים תשע"ט.	 

שימו לב!

שימו לב!
*הטפסים ניתנים להורדה והדפסה באתר העירייה

רישום תושבים חדשים
הרישום לתושבים חדשים יתקיים באגף החינוך במחלקת גני הילדים בין התאריכים:

יום א' 4.2.2018 )י"ט בשבט תשע"ח( בין השעות 9:00-12:00
יום ב' 5.2.2018 )כ' בשבט תשע"ח( בין השעות 16:00-18:00
יום ג' 6.2.2018 )כ"א בשבט תשע"ח( בין השעות 9:00-12:00

לצורך הרישום יש להצטייד במסמכים הבאים:
תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה, התואמת את מקום המגורים בפועל.	 
כאשר ההורים אינם גרים באותה הכתובת, חובה למלא את פרטי שני ההורים.	 
תעודת הזהות תכלול את הספח שבו פרטי הילד. לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת.	 
העתק שובר ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.	 
ביטול רישום מרשות קודמת, גם אם הילד לא למד בפועל.	 
כתב הצהרה והתחייבות )יש להוריד טופס באתר העירייה(.	 

אם אתם עונים על אחד הקריטריונים האלו עליכם להצטייד בנוסף במסמכים 
המופיעים בטבלה:

 תושבים הגרים
בשכירות

חוזה שכירות שתוקפו 12 חודשים לפחות. החוזה יהיה תקף לתקופת 
הרישום או שתחילתו לא יאוחר מחודשיים לאחר תום תקופת 

הרישום. חשבון ארנונה על שם המשכיר או השוכר שפרטיו מופיעים 
בחוזה השכירות, תעודות זהות ובהן הכתובת המעודכנת כפי שמופיעה 

בחוזה )מסמכים מקוריים וציון תאריך כניסה לדירה(.

חוזה שבו מועד הכניסה לדירה הינו לא יאוחר מ 1- באוקטובר של דירה בבניה או בקנייה
אותה שנת לימודים.

 רישום באמצעות
מיופה כוח

תעודת זהות של מיופה הכוח ותעודות זהות מקוריות של שני ההורים 
וכן מכתב הרשאה* חתום. במידה ותעודות זהות של ההורים אינן 

מקוריות, נדרש להביא העתק נאמן למקור.

טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת ותעודת זהות עדכנית של שני תושבים חדשים בעיר
ההורים עם הכתובת ביהוד מונוסון.

תעודת עולה בה מצויים פרטי הילדים.עולים חדשים

רישום למוסדות של 
המוכר שאינו רשמי

יש לבצע רישום ראשוני ברשת גני אגודת ישראל לאחר קבלת אישורם 
יבוצע רישום במחלקת גני הילדים במועד שנקבע לתושבים חדשים.

על הורים גרושים/פרודים או רווקים יש למלא כתב הצהרה* והתחייבות ולהחתימו ע"י עו"ד.

מתן כתובת כוזבת מבטל אוטומטית את אישור הרישום, שינוי כתובת כדי להשתייך לגן 
מסוים הינו עברה על החוק.

מדיניות השיבוץ בגני הילדים

הודעה בדבר השיבוץ לגן הילדים תפורסם באתר האינטרנט ותשלח לבתים החל 
מחודש יולי 2018 .

הגשת ערר
עם קבלת הודעת השיבוץ ניתן לערער עד ה-20.7.2018, דרך האתר ובמחלקת גני 

ילדים בעירייה. 

שיבוץ הילד בגן חובה אינו מבטיח את שילובו בביה"ס יסודי כלשהו אלא עפ"י 
אזורי רישום לבתי ספר בלבד.



תשלומים
תשלומי ההורים לשנת הלימודים תשע״ט ייגבו בהתאם לחוזר מנכ״ל משרד החינוך.

צהרונים 
מידע ורישום לצהרונים יבוצע ישירות מול המתנ"ס

הגב' חווה כרמי בטלפון 03-5365218

שירותים לגיל הרך
שפ"ח- שירות פסיכולוגי חינוכי

שירות עירוני הניתן ע"י פסיכולוגיים חינוכיים. לכל גן חובה - פסיכולוגית 
שתפקידה לסייע בייעוץ והדרכה לגננת, לצוות החינוכי ולהורים. תחומי 

הייעוץ כוללים סוגיות הקשורות לליווי התפתחותי, לקשיים רגשיים, 
התנהגותיים וחברתיים של ילדים.

ניתן לפנות לשרות בטלפון: 03-5362972
 

ילדים עם צרכים מיוחדים

הכניסה לגן מלווה בהתרגשות ובחששות. על מנת להקל על ילדיכם את המעבר, הוא זקוק 
לתמיכתכם ולתמיכת הצוות החינוכי. חשוב שתהליך ההסתגלות לגן יהיה הדרגתי. מסר 

חיובי ומרגיע יסייע לילד ויקל עליו את השתלבותו ואת קבלת כללי המסגרת החדשה.
כניסת הילדים החדשים לגני קדם חובה תעשה בצורה הדרגתית.

להלן שעות הלימודים בשבוע הראשון בגן:
ביום הראשון ללימודים 7:30-10:00
ביום השני ללימודים      7:30-11:00

מהיום השלישי ואילך הלימודים יתקיימו כסדרם.
בגנים בהם לומדים ילדי חובה, הלימודים יתקיימו כסדרם למן היום הראשון.

ילדים שזו להם שנת הלימודים השנייה בגן, ישהו בגן עד סוף יום הלימודים החל מהיום הראשון.
 

תהליך הפרידה של הילד מהוריו בימים הראשונים לגן
תהליך פרידה רגיש של הילד מהוריו בכניסה לגן במהלך הימים הראשונים, יוביל את הילד 

צעד אחר צעד לתחושת ביטחון ולהסתגלות מהירה לשיגרת הגן. "טקסי פרידה" קבועים 
יקלו עליהם, כדאי למצוא טקס יומיומי שיסמל את הפרידה כמו נפנוף לשלום מהחלון, 

הפרחת "נשיקת אוויר" ועוד. רגע הפרידה הוא משמעותי ולכן חשוב להיפרד לשלום 
מהילד ולא "להיעלם". הורים נוטים לעתים להתגנב בחשאי מהגן על מנת "לחסוך" את 
הבכי שבפרידה. היעלמות זאת גורמת לילד חרדה ואינה מאפשרת לו להסתגל לשהות 
בגן בביטחון. העבירו לילדים מסר ברור שבהעדרכם הם יהיו בהשגחת הצוות, שייענה 

לצורכיהם ויהי זמין להם בכל עת. זכרו שכל מעבר מהווה גם התחלה חדשה והזדמנות 
ליצירת קשרים חברתיים חדשים, להתפתחות, לגילויים חדשים והנאות.

הורים לילדים עם צרכים מיוחדים יפנו טרם הרישום לגב׳ חיה בן כוזרי מדור חינוך מיוחד 
  khayabk@ye-mo.org.il, 03-5391254 באגף החינוך

בעיות בריאות!
הורים לילדים הסובלים מבעיות בריאותיות חריגות )כגון אלרגיה חריפה ומסכנת חיים, 
מחלות נדירות וכיו"ב( המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים )סייעת רפואית, 

סייעת אישית(, מתבקשים להודיע על כך, בצירוף מסמכים רפואיים, לגב׳ אופירה עוקשי, 
מנהלת מח' גני ילדים וזאת לא יאוחר מה - 01.03.18

 Secganim@ye-mo.org.il  מח' גני ילדים

ימים ראשונים בגן
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1. ייתכנו שינויים ברשימת הגילאים ובהגדרות הגנים בהתאם לרישום הגן.
2. גילאי 4 משולבים בגני חובה או בטרום חובה.

3. לידיעת ההורים, השיבוץ יעשה בהתחשב באזור מגורי התלמיד.
4. גילאי 3 נרשמים על בסיס מקום פנוי.

5. הנרשמים לגני אגודת ישראל נדרשים להמציא אישור מוקדם מהגן המבוקש.
6. אין אפשרות להירשם לגנים המצוינים, כגנים ממשיכים.

גנים מרכז יהוד
הערותאפיוןכתובת הגןשם הגן

טרום חובהעץ האפרסק 24 )ברכב 18 ולחצות(ברוש מ”מ

טרום חובהבכור שטריתאורן מ”מ

גן ממשיך/סגורחובהכצלנסון 3דובדבן מ”מ

גן חדשטרום חובהגורדון 9לימון מ"מ

טרום חובהסעדיה חתוכה 8חצב מ”מ

טרום חובהאלפרט 4יקינטון מ”מ

טרום חובהחנה סנשכלנית מ”מ

גן ממשיך/סגור חובהסירקין 4לילך מ”מ

טרום חובהבייקובסקי 30עירית מ”מ

חובההרצל 22שרה מ”מ

חובהמוהליבר 6תלתן מ”מ

חובהחנה סנשאלון מ”מ

טרום חובההרצל 22ארז מ”מ

חובהסעדיה חתוכה 8לוטם מ”מ

חובהעץ האפרסק 24נרקיס מ”מ

חובהבכור שטריתסביון מ”מ

חובהבייקובסקי 30סיגלית מ”מ

חובהאלפרט 6צאלון מ”מ

טרום חובהאלפרט 6תאנה מ”מ

גנים -קריית הסביונים
הערותאפיוןכתובת הגןשם הגן

טרום חובהמשה דיין 9דולב מ”מ

טרום חובההחרוב 3דקל מ”מ

טרום חובהמשה דיין 18גפן מ”מ

טרום חובהמשה דיין 18מרגנית מ”מ

טרום חובהמשה דיין 18ורד מ”מ

גן ממשיך/סגורחובההדגנים 54אילן מ”מ

טרום חובההדגנים 54אילנית

חובההחרוב 3דגנית מ”מ

חובהמשה דיין 9שקמה מ”מ

טרום חובהמשה דיין 18נורית מ”מ

חובהמשה דיין 18רימון מ”מ

חובהמשה דיין 18הדר מ”מ

גנים - ממלכתי דתי
הערותאפיוןכתובת הגןשם הגן

טרום חובהמוהליבר 40כרכום  ממ”ד

חובהמוהליבר 40ערבה ממ”ד

 טרום חובהמוהליבר 40תמר ממ”ד

גני חב״ד
הערותאפיוןכתובת הגןשם הגן

טרום חובהכצנלסון 12תפוז חב"ד

חובהכצנלסון 12יסמין חב”ד

גני אגודת ישראל
הערותאפיוןכתובת הגןשם הגן

טרום חובהעץ האפרסק 7עדנה  -  אגודת ישראל

חובהעץ האפרסק 7גן אהובי

גני חינוך מיוחד
הערותאפיוןכתובת הגןשם הגן

טרום חובה חנ”מכצנלסון 12יערה מ”מ

 חובה חנ”ממוהליבר 6שקד יהונתן מ”מ

חובה חנ”מקדושי מצריים 34הדס מ”מ

טרום חובה חנ”מכצנלסון 12פטל מ”מ

טרום + חובה חנ”מבן צבי 11רקפת מ”מ

חובה חנ”מקדושי מצריים32רותם מ”מ

חובה גן תקשורתסירקין 8נופר מ”מ

גנים – נווה מונוסון
הערותאפיוןכתובת הגןשם הגן

טרום חובהאלמוג 3חרצית מ”מ )נ”א(

טרום חובהאתרוג 16 נ.אנרקיס מ”מ )נ”א(

טרום חובהאתרוג 16 נ.אצבעוני מ”מ )נ”א(

טרום חובההפנינים 14 נ.אצבר מ"מ )נ"א(

חובהשוהם 1 נ.אחט”צ רימון מ”מ 

חובהשוהם 1 נ.אחט”צ שקד מ”מ

חובהביה”ס אורנים נ.אחט”צ אלה מ”מ 
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הרישום לגני הילדים יתבצע רק באמצעות האינטרנט 
לרשותכם – מוקד תמיכה טלפוני 072-2705207

בין התאריכים 17.01.2018-06.02.2018

www.yehud-monosson.muni.il

אגף החינוך עיריית יהוד מונוסון:
מנהלת מחלקת גני ילדים: הגב' אופירה עוקשי, טלפון 03-5391279

רכזת חינוך מיוחד: הגב' חיה בן כוזרי, טלפון 03-5391254
כתובת העירייה: מרבד הקסמים 6, יהוד מונוסון

המוקד הטלפוני יפעל בתקופת הרישום בין התאריכים:
6.2.2018 – 17.01.2018

בימים א' – ה' בין השעות 8:00-18:00

האפליקציה העירונית 
לביצוע מגוון שירותים וקבלת מידע הישר מהנייד 

והכל בכף ידך!


