
שנת הלימודים
תשפ"ד 2023-2024 

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

בין התאריכים: 23/01/23-12/02/23 א שבט תשפ"ג-כא שבט-תשפ"ג
הירשמו באינטרנט ותחסכו זמן ותורים

חוברת מידע והנחיות הרשמה
לגני הילדים העירוניים

מרכז תרבות וספורט )לנוער ומבוגרים(
ביהוד בע״מ )חל״צ( ח.פ. 510481765

החלה ההרשמה לצהרונים בגני הילדים לשנת תשפ״ד!
כל הסיבות הטובות לבחור בצהרוני המתנ״ס בגני הילדים:

הצהרון מתקיים בסביבתו הטבעית של ילדכם.
ליווי והדרכה פדגוגית של רשת צהרונים טובים של החברה למתנ״סים.

ליווי והדרכה של מנהלת תחום הגיל הרך של המתנ״ס.
תכנית לימודים איכותית ועשירה, מגוון חוגים.

קייטנה בחופשת החגים במערכת החינוך. בין השעות 07:45-16:30
ארוחת צהריים בשרית חמה ומזינה. תוספת ירקות ופירות מידי יום.

הצהרון יפעל בימים א׳-ה׳ בין השעות 14:00-17:00.
המחיר עשוי להשתנות בהתאם להחלטות משרד החינוך והאוצר ההרשמה תתחיל 

בינואר.
www.ccym.org.il ניתן להירשם באתר מתנ״ס יהוד מונוסון

ובמזכירות המתנס, טל. 03-5205101,

לתשומת ליבכם:
הירשמו במועד שצויין! אל תמתינו להודעת השיבוץ!

כך תבטיחו את מקום ילדכם בצהרון.
במידה ותקבלו שיבוץ שונה ממה שביקשתם עדכנו במתנ״ס.

המתנ״ס לא מבטיח מקום בצהרון לילדים שלא קיבלו את גן הבוקר המבוקש.

פרטי ההתקשרות:
אגף החינוך

מנהלת: מירי אור גוטפריד
טל. 03-5391256 פקס. 03-5361684

מחלקת גני הילדים
מנהלת-אופירה עוקשי

מזכירות: אבישג קרודו, נופר שמח
טל. 03-5391279

avishagk@ye-mo.org.il דוא״ל
secganim@ye-mo.org.il :דוא״ל



הורים יקרים,

אני מברכת אתכם ואת ילדכם עם תחילת הרישום לגני הילדים שלנו ברחבי העיר 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 של יהוד-מונוסון. במהלך השנים האחרונות, 
עיריית יהוד-מונוסון בראשותי קידמה תכנית ייחודית המגדירה לכל גן ילדים בעיר חזון, 
צביון וערכים הנבנים בשיתוף ההורים, הילדים והצוות החינוכי ובליווי משרד החינוך ואגף 
החינוך של העירייה. כל זאת במטרה להקנות לילדינו ערכים מוספים ולסייע להם בגיבוש 
זהותם. מטרתנו במערכת החינוך היא לספק מגוון של כלים המעניקים לכל ילד וילדה 

ביטחון עצמי ואמונה שלמה ביכולותיו.

בנוסף, בהתאם לתפיסה החינוכית, קידמנו והרחבנו תכניות לימוד והעשרה במגוון תחומים 
המפתחים את הדמיון והיצירתיות של הילדים, כגון תוכנית מפרש – יזמות, תוכנית מרוץ 
החלל של קרן רמון, הרשת הירוקה – קיימות. וכן השקענו משאבים רבים בשדרוג ושיפוץ 

גני הילדים, על מנת שילדינו ילמדו בסביבה לימודית מיטבית, מהמובילות בארץ.

לכם,  אפשר  כדי  רבים  מאמצים  משקיעות  בפרט  ילדים  גני  ומחלקת  בכלל  העירייה 
ההורים, רישום מכבד, ראוי ונינוח ומשכך, גם השנה תוכלו לרשום את ילדכם לגן מהבית, 
דרך אתר האינטרנט הנגיש. אני מתחייבת בפניכם להמשיך ולקדם את מערכת החינוך 

שתמשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות של העירייה בראשותי. 

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

 

עלו והצליחו
עו"ד יעלה מקליס

ראש העיר יהוד-מונוסון וחברי הנהלת העיר

דבר ראש העיר לחוברת הרישום 
לגני הילדים לשנת תשפ"ד
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רשימת גנים

ייתכנו שינויים ברשימת הגילאים ובהגדרות הגנים בהתאם לרישום הגן.  .1
גילאי 4 משובצים בגני טרום חובה. רק בוגרי השנתון-ינואר -מרץ-יכולים   .2

להשתבץ בחובה על בסיס מקום פנוי.
לידיעת ההורים, השיבוץ יעשה בהתחשב באזור מגורי התלמיד.  .3

גילאי 3 משתבצים על בסיס מקום פנוי.  .4
הנרשמים לגני אגודת ישראל נדרשים להמציא אישור מוקדם מהגן המבוקש.  .5

אין אפשרות להירשם לגנים המצוינים, כגנים ממשיכים/סגורים.  .6

15

גנים נווה מונוסון
שם הגן-סמל מוסד

אלה מ"מ חט"צ

חרצית מ"מ )נ”א(

נרקיס מ"מ )נ"א(

צבעוני מ"מ )נ"א(

צבר נ.א  מ"מ

רימון מ"מ חט"צ 

שקד מ"מ חט"צ

כתובת הגן

שוהם 1 נ.א

התמר 23 א

אתרוג 16 נ.א

אתרוג 16 נ.א

התמר 23 ב

שוהם 1 נ.א

שוהם 1 נ.א

אפיון

חובה

טרום

טרום 

טרום 

טרום 

חובה

חובה

הערות 

4-5

3-4

3-4

3-4

3-4

4-5

4-5

מס' מוסד

531632

531442

300350

300368

459479

809863

117150



גני אגודת ישראל

גני חינוך מיוחד

מס' מוסד

422949

49833

מס' מוסד

653436

421859

628263

536193

355826

523498

465773

318972

124867
654558

שם הגן-סמל מוסד

עדנה  -  אגודת ישראל

גן אהובי – אגודת ישראל

שם הגן-סמל מוסד

שיבולת מ”מ

הדס מ"מ

הרדוף מ"מ

יערה מ"מ

נופר מ"מ

פטל מ"מ

רותם מ"מ

רקפת מ"מ

יהונתן שקד מ"מ
גן תות מ״מ

כתובת הגן

מוהליבר 6 
יהוד

מוהליבר 6 
יהוד

כתובת הגן

יהודה הלוי 32

משה דיין 18

משה דיין 18

כצנלסון 12

בן צבי 11

כצנלסון 12

מוהליבר 40

משה דיין 18

ווינהוז 10

בילו 4

אפיון

טרום

חובה

אפיון

משולב גן 
תקשורת

חנ"מ

משולב גן 
תקשורת

חנ"מ

משולב גן 
תקשורת

חנ"מ

חנ"מ

חנ"מ

חנ"מ
חנ”מ

הערות

3-4

4-5

הערות

הורים יקרים,

אגף החינוך ביהוד מונוסון מקדם בברכה את הצטרפות ילדי הגן למשפחת הילדים 
במערכת החינוך העדכנית לשנה"ל תשפ"ד.

החינוך בשנות חייו הראשונות של האדם הוא משמעותי ביותר לעיצובו כבוגר ולכן, 
אנו מאמינות שיש להשקיע בגיל הרך את מיטב המשאבים התקציביים והאנושיים.

משרד  פיקוח  עם  משותפת  בעבודה  החינוך  באגף  יסודית  הקדם  החינוך  מחלקת 
החינוך מובילים את גני הילדים לתפיסה חינוכית המכוונת למאה ה-21 ולחדשנות 
והפיכתו  בעידוד לסקרנות  וילדה  ילד  כל  ביכולתו של  פדגוגית, תפיסה המאמינה 

ללומד עצמאי , לפתור בעיות תוך למידה חווייתית משמעותית.
בשם צוות אגף החינוך, הרשו לנו להודות לגננות ולסייעות העושות כל השנה העושות 
כל השנה עבודת קודש במסירות, בכדי שהתוכניות תצאנה לפועל בשיא החריצות 

והמיומנות המקצועית.

בברכת שנה פוריה ומוצלחת

מירי אור - גוטפריד   אופירה עוקשי       
מנהלת אגף החינוך מנהלת מחלקת גני ילדים    
עיריית יהוד מונוסון עיריית יהוד מונוסון     

דבר אגף החינוך

3

רשימת גנים
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ימים ראשונים בגן

המעבר,  את  ילדיכם  על  להקל  מנת  על  ובחששות.  בהתרגשות  מלווה  לגן  הכניסה 
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 מהיום הראשון.

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

יתכנו שינויים בנהלי כניסה בימים הראשונים בהתאם להנחיות משרד הבריאות וכפוף 
להנחיות משרד החינוך.

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 לשגרת ה "טקסי פרידה" 
נפנוף  כמו  הפרידה  את  שיסמל  יומיומי  טקס  למצוא  כדאי  עליהם,  יקלו  קבועים 
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 
יהיו  הם  ברור שבהעדרכם  לילדים מסר  העבירו  בביטחון.  בגן  לשהות  להסתגל  לו 
בהשגחת הצוות, שייענה לצורכיהם ויהיה זמין להם בכל עת. זכרו שכל מעבר מהווה 
גם התחלה חדשה והזדמנות ליצירת קשרים חברתיים חדשים, להתפתחות, לגילויים 

חדשים והנאות.

כל הרשום להלן בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה.
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רשימת גנים

גני חב״ד

מס' מוסד

157354

903435

134221

903427

449090

157347

134239

מס' מוסד

300640

300947

124875

מס' מוסד

524181

524173

שם הגן-סמל מוסד

גפן מ"מ

דגנית מ"מ

דולב מ"מ

דקל מ"מ

נורית מ"מ

רימון מ"מ

שקמה מ"מ

שם הגן-סמל מוסד

כרכום  ממ"ד

ערבה ממ"ד

תמר ממ"ד

שם הגן-סמל מוסד

תפוז חב"ד

יסמין חב"ד

כתובת הגן

משה דיין 18

החרוב 3

משה דיין 9

החרוב 3

משה דיין 18

משה דיין 18

משה דיין 9

כתובת הגן

מוהליבר 40

מוהליבר 40

מוהליבר 40

כתובת הגן

כצנלסון 3

כצנלסון 3

אפיון

טרום 

חובה

טרום

טרום 

טרום

חובה

חובה

אפיון

טרום טרום

טרום חובה

חובה

אפיון

טרום

חובה

הערות

3-4

4-5

3-4

3-4

3-4

4-5

4-5

הערות

3

4

5

הערות

3-4

4-5

גנים קריית סביונים

גנים ממלכתי דתי

13



גנים מרכז יהוד
מס' מוסד

300962

301176

300665

638288

301077

301143

449108

449082

300905

449116

402230

301044

367755

617290

300848

300673

300814

523480

301135

301093

382275

449124

שם הגן-סמל מוסד

אורן מ"מ

אלון מ"מ

ארז מ"מ

אירוס

ברוש מ"מ

דובדבן מ"מ

הדר מ"מ

ורד מ"מ

חצב מ"מ

יקינטון מ"מ

כלנית מ"מ

לוטם מ"מ

לילך מ"מ

לימון מ"מ

נרקיס מ"מ

סביון מ"מ

סיגלית מ"מ

עירית מ"מ

צאלון מ"מ

שרה מ"מ

תאנה מ"מ

אשל מ"מ

כתובת הגן

בכור שטרית 4

חנה סנש 12

הרצל 22

בילו 4

עץ האפרסק 24 

כצנלסון 3

קדושי מצרים 32

קדושי מצרים 34

סעדיה חתוכה 42

אלפרט 4

חנה סנש 12

סעדיה חתוכה 42

סירקין 4

גורדון 9

עץ  האפרסק 24

בכור שטרית 4

ביקובסקי 30

ביקובסקי 30

אלפרט 5

הרצל 22

אלפרט 6

בילו 4

אפיון

טרום 

חובה

טרום

חובה

טרום

טרום

טרום

חובה

טרום 

טרום

טרום

חובה

חובה

חובה-סגור ממשיך

חובה

חובה

חובה

טרום 

חובה

חובה

חובה-סגור ממשיך

טרום 

הערות

3-4

4-5

3-4

4-5

3-4

3-4

3-4

5

3-4

3-4

3-4

4-5

4-5

5

4-5

4-5

4-5

3-4

4-5

4-5

5

3-4

ילדים עם צרכים מיוחדים

ילדים עם צרכים מיוחדים
הורים לילדים עם צרכים מיוחדים יגישו טרם הרישום מסמכים רפואיים, אבחונים 
חינוך  למדור  לחנ"מ  זכאות  ולזרז  לקדם  ע"מ  ברשותכם  שיש  מסמך  וכל  עדכניים 

.eliranmo@-mo.org.il ,058-6481085 .מיוחד - באגף החינוך טל. 03-5391254, טל

בעיות בריאות! 
ומסכנת  חריפה  אלרגיה  )כגון  חריגות  בריאותיות  מבעיות  הסובלים  לילדים  הורים 

חיים, מחלות נדירות וכיו"ב( המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים 
)סייעת רפואית, סייעת אישית(, מתבקשים להודיע על כך, בצירוף מסמכים רפואיים, 
לגב׳ חגית שלום בטלפון-03-5391205, מייל hagits@ye-mo.org.il סגנית מנהלת מח׳ 

חנ"מ ושרותי פרט.
וזאת לא יאוחר מה – 16/02/2023. 

זכאות לסייעת צמודה כפוף להנחיות משרד החינוך,
לגב׳ חגית שלום מייל hagits@ye-mo.org.il סגנית מנהלת מח׳ חנ"מ ושרותי פרט.

תשלומים
תשלומי ההורים לשנת הלימודים תשפ״ד ייגבו בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך
בשנה״ל יתחילו חוגים רק לאחר תשלום הורים, אתר תשלומי גבייה יפתח לתשלום 

בתחילת השנה.

צהרונים
מידע ורישום לצהרונים יבוצע ישירות מול המתנ"ס

הגב' טלי כהן בטלפון 03-5205111
הפעילות בצהרונים הינה באחריות המתנ"ס.

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 הפסיכולוגי בטלפון: 03-5362972
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רשימת גנים
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* יתכנו שינויים באפיון הגילאים בגן בהתאם למס נרשמים בכל איזור



רישום לתושבים שאין ברשותם 
אינטרנט וכן תושבים חדשים 

רישום בעיריה במחלקת גני הילדים לתושבים שאין ברשותם אינטרנט,
יכולים להגיע לרישום בימי קבלת קהל-

בימים ב+ד בשעות 9:00-13:00
יום ב- אחה"צ בשעות 15:30-18:30

 

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(.  •

השארות שנה שניה בגן חובה:
הורים המעוניינים שילדם יישאר שנה נוספת בגן חובה )ולא יעלו לכיתה א'(   •

יפנו מיד לגננת הגן !
הגננת מעבירה לשירות הפסיכולוגי את שמות הילדים המועמדים להישארות   •

שנה שניה בגן.
הורים לילד החייב רישום לכיתה א', שנתון 2017, אשר לגביו קיימת אפשרות   •

שילמד שנה נוספת בגן חובה, יבצעו רישום ילדם במח' גני הילדים בעירייה.
יש לעדכן במח' גנ"י במהלך חודש יולי, האם הילד נשאר שנה נוספת בגן   

חובה - בצירוף אישור שפ"ח., במקביל חובה לבצע רישום בעיריה. 

רישום לחטיבות צעירות:
חובת הרישום לחטיבות הצעירות באתר האינטרנט.  •

השיבוץ יעשה ע"י צוות אגף חינוך בשיתוף מנהלת ביה"ס ורכזת חט"צ.  •
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את  הרישום ניתן לבצע במחשב ובטל׳ הנייד.
מועדי הרישום באינטרנט

23.01.23 א שבט תשפ"ג ועד 12.02.23 כ"א שבט תשפ"ג.
את הרישום באתר האינטרנט יכולים לבצע תושבי העיר יהוד מונוסון הרשומים במרשם 

התושבים וכתובתם מעודכנת בתעודת הזהות.
תושבים חדשים יכולים לבצע רישום באתר האוטומציה בהעלאת המסמכים הנדרשים.

בתום תהליך הרישום יונפק אישור המהווה הוכחה על ביצוע הרישום.
לקבלת תמיכה טלפונית 072-2705207 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-20:00

הרישום לגני הילדים ייעשה באמצעות אתר האינטרנט ויהיה פתוח לשירותכם
בעבור כל הגילאים בתקופת הרישום בלבד בימים א' – ה' - בין השעות 8:00-20:00

עליכם להיכנס לאתר הרישום דרך אתר יהוד – מונוסון -הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים:
מספר זהות הילד  •

מספר זהות ההורה  •
תאריך לידה של הילד  •

קוד זיהוי- סיסמא- המופיעה מתחת לשם הילד בכריכת החוברת  •

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

בגמר תהליך הרישום יש לוודא כי אתם רואים את ההודעה:
"פרטי הרישום נקלטו בהצלחה". – ללא אישור רישום לא מתבצע שיבוץ.

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

הורים הרושמים לגן מוכר שאינו רשמי יוכלו להירשם באמצעות האינטרנט
אלא בשני שלבים:

1. רישום בגני אגודת ישראל וקבלת אישור מהגננת
2. רישום באתר האינטרנט בצרוף הטופס מהגננת.
* יש לבדוק בסיום הזנת הפרטים – אישור רישום.

צריכים עזרה ברישום ?
תושבים שאין להם גישה לאינטרנט, או מתקשים בביצוע התהליך, מתבקשים להתקשר 

למוקד תמיכה טלפוני 
בטלפון: 072-2705207 בתקופת הרישום בלבד,

בימים א' – ה' בין השעות 18:00 – 08:00
ובימי ו' מ 12:00 – 08:00

רישום מהבית באמצעות 
האינטרנט - פשוט, קל ומהיר
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תושבים חדשים ניתן לבצע רישום באינטרנט בהתאם להנחיות 
באתר הרישום.



הנחיות לרישום

שימו לב! על הורים גרושים/פרודים או רווקים יש למלא כתב הצהרה* והתחייבות. 

תושבים הגרים בשכירות

דירה בבניה או בקנייה

רישום באמצעות מיופה כוח

תושבים חדשים בעיר

עולים חדשים

רישום למוסדות של המוכר
שאינו רשמי

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 אותה שנת לימודים.

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 ובו מצוין באם 
הילד למד בחינוך רגיל או חינוך מיוחד, ותעודת זהות 

עדכנית של שני ההורים עם הכתובת ביהוד מונוסון.

תעודת עולה בה מצויים פרטי הילדים

יש לבצע רישום ראשוני בנר ישראל )לא כולל חב"ד( 
לאחר קבלת אישורם יבוצע רישום במחלקת גני 

הילדים במועד שנקבע לתושבים חדשים.

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

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

הטפסים ניתנים להורדה והדפסה באתר העירייה*

שנתונים ומועדי רישום

זכאות לרישום גיל 

ילדים שנולדו החל מ-1 בינואר 2018 )יד׳ בטבת תשע״ח(. גילאי 5 
ועד- 31/12/2018 כ"ג בטבת תשע"ט.  

ילדים שנולדו ב- כ"ד בטבת תשע"ט 01/01/2019 ועד ג׳   גילאי 4 
בטבת תש"פ 31/12/2019.  

  
ילדים שנולדו ב-ד׳ בטבת תש"פ 01/01/2020 ועד- ט"ז   גילאי 3 

בטבת תשפ"א 31/12/2020.  
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* חובת הרישום חלה גם על ילדים שלומדים כיום בגן ואמורים להמשיך.

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 12/02/23 כ"א שבט תשפ"ג.

נרשמים לאחר תקופת הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי בלבד.

להורי הילדים שנרשמים לגן טרום - טרום חובה
על ההורים להתחיל תהליך גמילה טרם תחילת השנה.  .1
עלון בנושא גמילה מחיתולים מפורסם באתר העיריה.  .2
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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 במועדי הרישום .הורה שירשום את ילדו לאחר המועד, לא יובטח   *

מקומו בגן בו למד שנה קודמת או בגן הסמוך למקום מגוריו!
עדיפות בשיבוץ תינתן לילדים הנשארים שנה נוספת בגן חובה.  *

זרם חינוכי - על פי בחירת ההורים )ממלכתי / ממלכתי דתי / מוכר שאינו רשמי(.  *
גן המשך – למבקשים להמשיך באותו גן בכפוף לתאריכי הלידה ובתנאי שבצעו   *

רישום.
/ חוזה  אזור מגורים – גן באזור המגורים ע"פ כתובת המופיעה בתעודת זהות   *
רכישת דירה / חוזה שכירות חתום ע"י עו"ד – השיבוץ ע"פ אזורים יתבצע ככל 

שניתן.
לצעיר  ביותר  הגדול  מהילד  יורד  בסדר  הלידה  לתאריך  בהתאם   – הילד/ה  גיל   *

ביותר (חובה, טרום חובה, ט.ט חובה(.
חובה,  לילדיי טרום  שנייה  חובה, עדיפות  לילדי  כלומר, עדיפות ראשונה שיבוץ   

עדיפות שלישית לילדיי ט.טרום חובה.
איזון מגדרי - יצירת איזון של הגן )בנים, בנות( – ככל שניתן.  *

איזון בגנים דו-גילאים - יצירת איזון בין השנתונים – ככל שניתן.  *
שיקולים חינוכיים – פסיכולוגיים וחברתיים.  *

ילדים שטרם מלאו להם ארבע שנים וחצי ישובצו בגני טרום ולא בגני חובה – לא   *
יתקבלו ערעורים בנושא.

ילדי חוק טרכטנברג גילאי 3 - השיבוץ יעשה על בסיס מקום פנוי ובהתאם לפיזור   *
הגנים בעיר.

אין התחייבות לשיבוץ הילד ע"פ בקשת ההורה.

על פי הנחיות משה"ח לא יתבצע רישום לילדים חריגי גיל
שנתון 2021.

מדיניות השיבוץ בגני הילדים
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שימו לב !
אין הרשות מתחייבת לשבץ את הילד/ה לגן המבוקש.  •

פתיחת גן מותנית במספר נרשמים.  •
לפי  ברשות  הנהוגות  מידה  לאמות  בהתאם  יקבע  בגן  הגילאי  וההרכב  השיבוץ   •

שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות.
יתכנו שינויים באיוש צוות הגן – גן טרום חובה שמספר הילדים קטן מ – 30 אין   •

תקן לסייעת שנייה.
שיבוצי הגננות בגנים החדשים יעשה בחודשי הקיץ ע"י מפקחות משרד החינוך  •

יתכנו שינויים במיקום הגן ובשנתון גילאי הילדים בשנת הלימודים תשפ"ד.  •

הודעה בדבר השיבוץ לגן הילדים תפורסם באתר האינטרנט החל מחודש יולי 2023

הנחיות לבקשת ערר עבור שיבוץ
ניתן להגיש ערר אחד בלבד על השיבוץ לגן, הגשת ערר ניתן להגיש רק באתר השיבוץ 
באוטומציה בלבד. ,יש להיכנס באתר לשיבוץ שהתקבל וללחוץ על בקשת העברה ולמלא.
ימים מיום פרסום   10 יאוחר מ  ולא  ,לא יתקבלו ערעורים במייל או בכל דרך אחרת, 

השיבוץ.
ערר שיוגש לאחר המועד הרשום לא יתקבל ולא ידון – הורה שהגיש ערר – נדרש 

לבדוק שטופס הערר התקבל.
ועדת ערר תידון בהתאם לקריטריונים הבאים:

* סיבות אישיות/משפחתיות/רפואיות חריגות.
* זרם חינוכי. קירבה גיאוגרפית.

לכל בקשת ערר יש לצרף את האישורים המתאימים.
ללא אישורים רלוונטיים בקשתכם לא תתקבל.

שיבוץ ילד בגן טרום, אינו מבטיח את שיבוצו באופן
אוטומטי בגן הצמוד בשנה הבאה.

שיבוץ הילד בגן חובה, אינו מבטיח את שילובו בביה"ס
יסודי כלשהו אלא עפ"י אזורי רישום לבתי ספר בלבד.
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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 במועדי הרישום .הורה שירשום את ילדו לאחר המועד, לא יובטח   *

מקומו בגן בו למד שנה קודמת או בגן הסמוך למקום מגוריו!
עדיפות בשיבוץ תינתן לילדים הנשארים שנה נוספת בגן חובה.  *

זרם חינוכי - על פי בחירת ההורים )ממלכתי / ממלכתי דתי / מוכר שאינו רשמי(.  *
גן המשך – למבקשים להמשיך באותו גן בכפוף לתאריכי הלידה ובתנאי שבצעו   *

רישום.
/ חוזה  אזור מגורים – גן באזור המגורים ע"פ כתובת המופיעה בתעודת זהות   *
רכישת דירה / חוזה שכירות חתום ע"י עו"ד – השיבוץ ע"פ אזורים יתבצע ככל 

שניתן.
לצעיר  ביותר  הגדול  מהילד  יורד  בסדר  הלידה  לתאריך  בהתאם   – הילד/ה  גיל   *

ביותר (חובה, טרום חובה, ט.ט חובה(.
חובה,  לילדיי טרום  שנייה  חובה, עדיפות  לילדי  כלומר, עדיפות ראשונה שיבוץ   

עדיפות שלישית לילדיי ט.טרום חובה.
איזון מגדרי - יצירת איזון של הגן )בנים, בנות( – ככל שניתן.  *

איזון בגנים דו-גילאים - יצירת איזון בין השנתונים – ככל שניתן.  *
שיקולים חינוכיים – פסיכולוגיים וחברתיים.  *

ילדים שטרם מלאו להם ארבע שנים וחצי ישובצו בגני טרום ולא בגני חובה – לא   *
יתקבלו ערעורים בנושא.

ילדי חוק טרכטנברג גילאי 3 - השיבוץ יעשה על בסיס מקום פנוי ובהתאם לפיזור   *
הגנים בעיר.

אין התחייבות לשיבוץ הילד ע"פ בקשת ההורה.

על פי הנחיות משה"ח לא יתבצע רישום לילדים חריגי גיל
שנתון 2021.

מדיניות השיבוץ בגני הילדים
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שימו לב !
אין הרשות מתחייבת לשבץ את הילד/ה לגן המבוקש.  •

פתיחת גן מותנית במספר נרשמים.  •
לפי  ברשות  הנהוגות  מידה  לאמות  בהתאם  יקבע  בגן  הגילאי  וההרכב  השיבוץ   •

שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות.
יתכנו שינויים באיוש צוות הגן – גן טרום חובה שמספר הילדים קטן מ – 30 אין   •

תקן לסייעת שנייה.
שיבוצי הגננות בגנים החדשים יעשה בחודשי הקיץ ע"י מפקחות משרד החינוך  •

יתכנו שינויים במיקום הגן ובשנתון גילאי הילדים בשנת הלימודים תשפ"ד.  •

הודעה בדבר השיבוץ לגן הילדים תפורסם באתר האינטרנט החל מחודש יולי 2023

הנחיות לבקשת ערר עבור שיבוץ
ניתן להגיש ערר אחד בלבד על השיבוץ לגן, הגשת ערר ניתן להגיש רק באתר השיבוץ 
באוטומציה בלבד. ,יש להיכנס באתר לשיבוץ שהתקבל וללחוץ על בקשת העברה ולמלא.
ימים מיום פרסום   10 יאוחר מ  ולא  ,לא יתקבלו ערעורים במייל או בכל דרך אחרת, 

השיבוץ.
ערר שיוגש לאחר המועד הרשום לא יתקבל ולא ידון – הורה שהגיש ערר – נדרש 

לבדוק שטופס הערר התקבל.
ועדת ערר תידון בהתאם לקריטריונים הבאים:

* סיבות אישיות/משפחתיות/רפואיות חריגות.
* זרם חינוכי. קירבה גיאוגרפית.

לכל בקשת ערר יש לצרף את האישורים המתאימים.
ללא אישורים רלוונטיים בקשתכם לא תתקבל.

שיבוץ ילד בגן טרום, אינו מבטיח את שיבוצו באופן
אוטומטי בגן הצמוד בשנה הבאה.

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

שימו לב! על הורים גרושים/פרודים או רווקים יש למלא כתב הצהרה* והתחייבות. 

תושבים הגרים בשכירות

דירה בבניה או בקנייה

רישום באמצעות מיופה כוח

תושבים חדשים בעיר

עולים חדשים

רישום למוסדות של המוכר
שאינו רשמי

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 אותה שנת לימודים.

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 ובו מצוין באם 
הילד למד בחינוך רגיל או חינוך מיוחד, ותעודת זהות 

עדכנית של שני ההורים עם הכתובת ביהוד מונוסון.

תעודת עולה בה מצויים פרטי הילדים

יש לבצע רישום ראשוני בנר ישראל )לא כולל חב"ד( 
לאחר קבלת אישורם יבוצע רישום במחלקת גני 

הילדים במועד שנקבע לתושבים חדשים.

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

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

הטפסים ניתנים להורדה והדפסה באתר העירייה*

שנתונים ומועדי רישום

זכאות לרישום גיל 

ילדים שנולדו החל מ-1 בינואר 2018 )יד׳ בטבת תשע״ח(. גילאי 5 
ועד- 31/12/2018 כ"ג בטבת תשע"ט.  

ילדים שנולדו ב- כ"ד בטבת תשע"ט 01/01/2019 ועד ג׳   גילאי 4 
בטבת תש"פ 31/12/2019.  

  
ילדים שנולדו ב-ד׳ בטבת תש"פ 01/01/2020 ועד- ט"ז   גילאי 3 

בטבת תשפ"א 31/12/2020.  
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* חובת הרישום חלה גם על ילדים שלומדים כיום בגן ואמורים להמשיך.

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 12/02/23 כ"א שבט תשפ"ג.

נרשמים לאחר תקופת הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי בלבד.

להורי הילדים שנרשמים לגן טרום - טרום חובה
על ההורים להתחיל תהליך גמילה טרם תחילת השנה.  .1
עלון בנושא גמילה מחיתולים מפורסם באתר העיריה.  .2
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רישום לתושבים שאין ברשותם 
אינטרנט וכן תושבים חדשים 

רישום בעיריה במחלקת גני הילדים לתושבים שאין ברשותם אינטרנט,
יכולים להגיע לרישום בימי קבלת קהל-

בימים ב+ד בשעות 9:00-13:00
יום ב- אחה"צ בשעות 15:30-18:30

 

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(.  •

השארות שנה שניה בגן חובה:
הורים המעוניינים שילדם יישאר שנה נוספת בגן חובה )ולא יעלו לכיתה א'(   •

יפנו מיד לגננת הגן !
הגננת מעבירה לשירות הפסיכולוגי את שמות הילדים המועמדים להישארות   •

שנה שניה בגן.
הורים לילד החייב רישום לכיתה א', שנתון 2017, אשר לגביו קיימת אפשרות   •

שילמד שנה נוספת בגן חובה, יבצעו רישום ילדם במח' גני הילדים בעירייה.
יש לעדכן במח' גנ"י במהלך חודש יולי, האם הילד נשאר שנה נוספת בגן   

חובה - בצירוף אישור שפ"ח., במקביל חובה לבצע רישום בעיריה. 

רישום לחטיבות צעירות:
חובת הרישום לחטיבות הצעירות באתר האינטרנט.  •

השיבוץ יעשה ע"י צוות אגף חינוך בשיתוף מנהלת ביה"ס ורכזת חט"צ.  •

6

את  הרישום ניתן לבצע במחשב ובטל׳ הנייד.
מועדי הרישום באינטרנט

23.01.23 א שבט תשפ"ג ועד 12.02.23 כ"א שבט תשפ"ג.
את הרישום באתר האינטרנט יכולים לבצע תושבי העיר יהוד מונוסון הרשומים במרשם 

התושבים וכתובתם מעודכנת בתעודת הזהות.
תושבים חדשים יכולים לבצע רישום באתר האוטומציה בהעלאת המסמכים הנדרשים.

בתום תהליך הרישום יונפק אישור המהווה הוכחה על ביצוע הרישום.
לקבלת תמיכה טלפונית 072-2705207 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-20:00

הרישום לגני הילדים ייעשה באמצעות אתר האינטרנט ויהיה פתוח לשירותכם
בעבור כל הגילאים בתקופת הרישום בלבד בימים א' – ה' - בין השעות 8:00-20:00

עליכם להיכנס לאתר הרישום דרך אתר יהוד – מונוסון -הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים:
מספר זהות הילד  •

מספר זהות ההורה  •
תאריך לידה של הילד  •

קוד זיהוי- סיסמא- המופיעה מתחת לשם הילד בכריכת החוברת  •

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

בגמר תהליך הרישום יש לוודא כי אתם רואים את ההודעה:
"פרטי הרישום נקלטו בהצלחה". – ללא אישור רישום לא מתבצע שיבוץ.

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

הורים הרושמים לגן מוכר שאינו רשמי יוכלו להירשם באמצעות האינטרנט
אלא בשני שלבים:

1. רישום בגני אגודת ישראל וקבלת אישור מהגננת
2. רישום באתר האינטרנט בצרוף הטופס מהגננת.
* יש לבדוק בסיום הזנת הפרטים – אישור רישום.

צריכים עזרה ברישום ?
תושבים שאין להם גישה לאינטרנט, או מתקשים בביצוע התהליך, מתבקשים להתקשר 

למוקד תמיכה טלפוני 
בטלפון: 072-2705207 בתקופת הרישום בלבד,

בימים א' – ה' בין השעות 18:00 – 08:00
ובימי ו' מ 12:00 – 08:00

רישום מהבית באמצעות 
האינטרנט - פשוט, קל ומהיר
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תושבים חדשים ניתן לבצע רישום באינטרנט בהתאם להנחיות 
באתר הרישום.



גנים מרכז יהוד
מס' מוסד

300962

301176

300665

638288

301077

301143

449108

449082

300905

449116

402230

301044

367755

617290

300848

300673

300814

523480

301135

301093

382275

449124

שם הגן-סמל מוסד

אורן מ"מ

אלון מ"מ

ארז מ"מ

אירוס

ברוש מ"מ

דובדבן מ"מ

הדר מ"מ

ורד מ"מ

חצב מ"מ

יקינטון מ"מ

כלנית מ"מ

לוטם מ"מ

לילך מ"מ

לימון מ"מ

נרקיס מ"מ

סביון מ"מ

סיגלית מ"מ

עירית מ"מ

צאלון מ"מ

שרה מ"מ

תאנה מ"מ

אשל מ"מ

כתובת הגן

בכור שטרית 4

חנה סנש 12

הרצל 22

בילו 4

עץ האפרסק 24 

כצנלסון 3

קדושי מצרים 32

קדושי מצרים 34

סעדיה חתוכה 42

אלפרט 4

חנה סנש 12

סעדיה חתוכה 42

סירקין 4

גורדון 9

עץ  האפרסק 24

בכור שטרית 4

ביקובסקי 30

ביקובסקי 30

אלפרט 5

הרצל 22

אלפרט 6

בילו 4

אפיון

טרום 

חובה

טרום

חובה

טרום

טרום

טרום

חובה

טרום 

טרום

טרום

חובה

חובה

חובה-סגור ממשיך

חובה

חובה

חובה

טרום 

חובה

חובה

חובה-סגור ממשיך

טרום 

הערות

3-4

4-5

3-4

4-5

3-4

3-4

3-4

5

3-4

3-4

3-4

4-5

4-5

5

4-5

4-5

4-5

3-4

4-5

4-5

5

3-4

ילדים עם צרכים מיוחדים

ילדים עם צרכים מיוחדים
הורים לילדים עם צרכים מיוחדים יגישו טרם הרישום מסמכים רפואיים, אבחונים 
חינוך  למדור  לחנ"מ  זכאות  ולזרז  לקדם  ע"מ  ברשותכם  שיש  מסמך  וכל  עדכניים 

.eliranmo@-mo.org.il ,058-6481085 .מיוחד - באגף החינוך טל. 03-5391254, טל

בעיות בריאות! 
ומסכנת  חריפה  אלרגיה  )כגון  חריגות  בריאותיות  מבעיות  הסובלים  לילדים  הורים 

חיים, מחלות נדירות וכיו"ב( המחייבות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים 
)סייעת רפואית, סייעת אישית(, מתבקשים להודיע על כך, בצירוף מסמכים רפואיים, 
לגב׳ חגית שלום בטלפון-03-5391205, מייל hagits@ye-mo.org.il סגנית מנהלת מח׳ 

חנ"מ ושרותי פרט.
וזאת לא יאוחר מה – 16/02/2023. 

זכאות לסייעת צמודה כפוף להנחיות משרד החינוך,
לגב׳ חגית שלום מייל hagits@ye-mo.org.il סגנית מנהלת מח׳ חנ"מ ושרותי פרט.

תשלומים
תשלומי ההורים לשנת הלימודים תשפ״ד ייגבו בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך
בשנה״ל יתחילו חוגים רק לאחר תשלום הורים, אתר תשלומי גבייה יפתח לתשלום 

בתחילת השנה.

צהרונים
מידע ורישום לצהרונים יבוצע ישירות מול המתנ"ס

הגב' טלי כהן בטלפון 03-5205111
הפעילות בצהרונים הינה באחריות המתנ"ס.

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 הפסיכולוגי בטלפון: 03-5362972

5
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ימים ראשונים בגן

המעבר,  את  ילדיכם  על  להקל  מנת  על  ובחששות.  בהתרגשות  מלווה  לגן  הכניסה 
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 מהיום הראשון.

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

יתכנו שינויים בנהלי כניסה בימים הראשונים בהתאם להנחיות משרד הבריאות וכפוף 
להנחיות משרד החינוך.

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 לשגרת ה "טקסי פרידה" 
נפנוף  כמו  הפרידה  את  שיסמל  יומיומי  טקס  למצוא  כדאי  עליהם,  יקלו  קבועים 
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 
יהיו  הם  ברור שבהעדרכם  לילדים מסר  העבירו  בביטחון.  בגן  לשהות  להסתגל  לו 
בהשגחת הצוות, שייענה לצורכיהם ויהיה זמין להם בכל עת. זכרו שכל מעבר מהווה 
גם התחלה חדשה והזדמנות ליצירת קשרים חברתיים חדשים, להתפתחות, לגילויים 

חדשים והנאות.

כל הרשום להלן בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה.

4
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גני חב״ד

מס' מוסד

157354

903435

134221

903427

449090

157347

134239

מס' מוסד

300640

300947

124875

מס' מוסד

524181

524173

שם הגן-סמל מוסד

גפן מ"מ

דגנית מ"מ

דולב מ"מ

דקל מ"מ

נורית מ"מ

רימון מ"מ

שקמה מ"מ

שם הגן-סמל מוסד

כרכום  ממ"ד

ערבה ממ"ד

תמר ממ"ד

שם הגן-סמל מוסד

תפוז חב"ד

יסמין חב"ד

כתובת הגן

משה דיין 18

החרוב 3

משה דיין 9

החרוב 3

משה דיין 18

משה דיין 18

משה דיין 9

כתובת הגן

מוהליבר 40

מוהליבר 40

מוהליבר 40

כתובת הגן

כצנלסון 3

כצנלסון 3

אפיון

טרום 

חובה

טרום

טרום 

טרום

חובה

חובה

אפיון

טרום טרום

טרום חובה

חובה

אפיון

טרום

חובה

הערות

3-4

4-5

3-4

3-4

3-4

4-5

4-5

הערות

3

4

5

הערות

3-4

4-5

גנים קריית סביונים

גנים ממלכתי דתי
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גני אגודת ישראל

גני חינוך מיוחד

מס' מוסד

422949

49833

מס' מוסד

653436

421859

628263

536193

355826

523498

465773

318972

124867
654558

שם הגן-סמל מוסד

עדנה  -  אגודת ישראל

גן אהובי – אגודת ישראל

שם הגן-סמל מוסד

שיבולת מ”מ

הדס מ"מ

הרדוף מ"מ

יערה מ"מ

נופר מ"מ

פטל מ"מ

רותם מ"מ

רקפת מ"מ

יהונתן שקד מ"מ
גן תות מ״מ

כתובת הגן

מוהליבר 6 
יהוד

מוהליבר 6 
יהוד

כתובת הגן

יהודה הלוי 32

משה דיין 18

משה דיין 18

כצנלסון 12

בן צבי 11

כצנלסון 12

מוהליבר 40

משה דיין 18

ווינהוז 10

בילו 4

אפיון

טרום

חובה

אפיון

משולב גן 
תקשורת

חנ"מ

משולב גן 
תקשורת

חנ"מ

משולב גן 
תקשורת

חנ"מ

חנ"מ

חנ"מ

חנ"מ
חנ”מ

הערות

3-4

4-5

הערות

הורים יקרים,

אגף החינוך ביהוד מונוסון מקדם בברכה את הצטרפות ילדי הגן למשפחת הילדים 
במערכת החינוך העדכנית לשנה"ל תשפ"ד.

החינוך בשנות חייו הראשונות של האדם הוא משמעותי ביותר לעיצובו כבוגר ולכן, 
אנו מאמינות שיש להשקיע בגיל הרך את מיטב המשאבים התקציביים והאנושיים.

משרד  פיקוח  עם  משותפת  בעבודה  החינוך  באגף  יסודית  הקדם  החינוך  מחלקת 
החינוך מובילים את גני הילדים לתפיסה חינוכית המכוונת למאה ה-21 ולחדשנות 
והפיכתו  בעידוד לסקרנות  וילדה  ילד  כל  ביכולתו של  פדגוגית, תפיסה המאמינה 

ללומד עצמאי , לפתור בעיות תוך למידה חווייתית משמעותית.
בשם צוות אגף החינוך, הרשו לנו להודות לגננות ולסייעות העושות כל השנה העושות 
כל השנה עבודת קודש במסירות, בכדי שהתוכניות תצאנה לפועל בשיא החריצות 

והמיומנות המקצועית.

בברכת שנה פוריה ומוצלחת

מירי אור - גוטפריד   אופירה עוקשי       
מנהלת אגף החינוך מנהלת מחלקת גני ילדים    
עיריית יהוד מונוסון עיריית יהוד מונוסון     

דבר אגף החינוך

3
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הורים יקרים,

אני מברכת אתכם ואת ילדכם עם תחילת הרישום לגני הילדים שלנו ברחבי העיר 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 של יהוד-מונוסון. במהלך השנים האחרונות, 
עיריית יהוד-מונוסון בראשותי קידמה תכנית ייחודית המגדירה לכל גן ילדים בעיר חזון, 
צביון וערכים הנבנים בשיתוף ההורים, הילדים והצוות החינוכי ובליווי משרד החינוך ואגף 
החינוך של העירייה. כל זאת במטרה להקנות לילדינו ערכים מוספים ולסייע להם בגיבוש 
זהותם. מטרתנו במערכת החינוך היא לספק מגוון של כלים המעניקים לכל ילד וילדה 

ביטחון עצמי ואמונה שלמה ביכולותיו.

בנוסף, בהתאם לתפיסה החינוכית, קידמנו והרחבנו תכניות לימוד והעשרה במגוון תחומים 
המפתחים את הדמיון והיצירתיות של הילדים, כגון תוכנית מפרש – יזמות, תוכנית מרוץ 
החלל של קרן רמון, הרשת הירוקה – קיימות. וכן השקענו משאבים רבים בשדרוג ושיפוץ 

גני הילדים, על מנת שילדינו ילמדו בסביבה לימודית מיטבית, מהמובילות בארץ.

לכם,  אפשר  כדי  רבים  מאמצים  משקיעות  בפרט  ילדים  גני  ומחלקת  בכלל  העירייה 
ההורים, רישום מכבד, ראוי ונינוח ומשכך, גם השנה תוכלו לרשום את ילדכם לגן מהבית, 
דרך אתר האינטרנט הנגיש. אני מתחייבת בפניכם להמשיך ולקדם את מערכת החינוך 

שתמשיך לעמוד בראש סדר העדיפויות של העירייה בראשותי. 

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

 

עלו והצליחו
עו"ד יעלה מקליס

ראש העיר יהוד-מונוסון וחברי הנהלת העיר

דבר ראש העיר לחוברת הרישום 
לגני הילדים לשנת תשפ"ד

2

רשימת גנים

ייתכנו שינויים ברשימת הגילאים ובהגדרות הגנים בהתאם לרישום הגן.  .1
גילאי 4 משובצים בגני טרום חובה. רק בוגרי השנתון-ינואר -מרץ-יכולים   .2

להשתבץ בחובה על בסיס מקום פנוי.
לידיעת ההורים, השיבוץ יעשה בהתחשב באזור מגורי התלמיד.  .3

גילאי 3 משתבצים על בסיס מקום פנוי.  .4
הנרשמים לגני אגודת ישראל נדרשים להמציא אישור מוקדם מהגן המבוקש.  .5

אין אפשרות להירשם לגנים המצוינים, כגנים ממשיכים/סגורים.  .6

15

גנים נווה מונוסון
שם הגן-סמל מוסד

אלה מ"מ חט"צ

חרצית מ"מ )נ”א(

נרקיס מ"מ )נ"א(

צבעוני מ"מ )נ"א(

צבר נ.א  מ"מ

רימון מ"מ חט"צ 

שקד מ"מ חט"צ

כתובת הגן

שוהם 1 נ.א

התמר 23 א

אתרוג 16 נ.א

אתרוג 16 נ.א

התמר 23 ב

שוהם 1 נ.א

שוהם 1 נ.א

אפיון

חובה

טרום

טרום 

טרום 

טרום 

חובה

חובה

הערות 

4-5

3-4

3-4

3-4

3-4

4-5

4-5

מס' מוסד

531632

531442

300350

300368

459479

809863

117150



שנת הלימודים
תשפ"ד 2023-2024 

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

בין התאריכים: 23/01/23-12/02/23 א שבט תשפ"ג-כא שבט-תשפ"ג
הירשמו באינטרנט ותחסכו זמן ותורים

חוברת מידע והנחיות הרשמה
לגני הילדים העירוניים

מרכז תרבות וספורט )לנוער ומבוגרים(
ביהוד בע״מ )חל״צ( ח.פ. 510481765

החלה ההרשמה לצהרונים בגני הילדים לשנת תשפ״ד!
כל הסיבות הטובות לבחור בצהרוני המתנ״ס בגני הילדים:

הצהרון מתקיים בסביבתו הטבעית של ילדכם.
ליווי והדרכה פדגוגית של רשת צהרונים טובים של החברה למתנ״סים.

ליווי והדרכה של מנהלת תחום הגיל הרך של המתנ״ס.
תכנית לימודים איכותית ועשירה, מגוון חוגים.

קייטנה בחופשת החגים במערכת החינוך. בין השעות 07:45-16:30
ארוחת צהריים בשרית חמה ומזינה. תוספת ירקות ופירות מידי יום.

הצהרון יפעל בימים א׳-ה׳ בין השעות 14:00-17:00.
המחיר עשוי להשתנות בהתאם להחלטות משרד החינוך והאוצר ההרשמה תתחיל 

בינואר.
www.ccym.org.il ניתן להירשם באתר מתנ״ס יהוד מונוסון

ובמזכירות המתנס, טל. 03-5205101,

לתשומת ליבכם:
הירשמו במועד שצויין! אל תמתינו להודעת השיבוץ!

כך תבטיחו את מקום ילדכם בצהרון.
במידה ותקבלו שיבוץ שונה ממה שביקשתם עדכנו במתנ״ס.

המתנ״ס לא מבטיח מקום בצהרון לילדים שלא קיבלו את גן הבוקר המבוקש.

פרטי ההתקשרות:
אגף החינוך

מנהלת: מירי אור גוטפריד
טל. 03-5391256 פקס. 03-5361684

מחלקת גני הילדים
מנהלת-אופירה עוקשי

מזכירות: אבישג קרודו, נופר שמח
טל. 03-5391279

avishagk@ye-mo.org.il דוא״ל
secganim@ye-mo.org.il :דוא״ל


