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הורים יקרים,
מחלקת החינוך של המועצה עם הפנים קדימה וכבר מתכוננת לשנת הלימודים הבאה תשפ"א

- 2021, עם פתיחת ההרשמה לגנים ולכיתות א'.
הרכות,  משנותיהם  ילדיכם  בחינוך  חלק  לקחת  והזכות  האמון  על  ההורים  לכם  מודים  אנו 
ומבטיחים להמשיך ולעשות כמיטב יכולתנו המקצועית על מנת לאפשר לכל אחת ואחד מהילדים 

לגדול, לצמוח ולהתפתח, כיחיד וכחלק מקבוצת השייכות. 
לנגד עינינו עומדות כל העת המטרות שהגדרנו לנו במחלקת החינוך: להמשיך ולהחזיק מערכת 
תומכת, בטוחה, מגוונת, מקצועית ואיכותית המקנה לילדים מיומנויות אישיות וחברתיות, בעזרת 

תכניות המותאמות לגילאים השונים ומתחדשות ומתעדכנות כל העת. 
מוגשים לפניכם כל המידע והפרטים הנדרשים לצורך הרישום ואנו עומדים לרשותכם בכל שאלה 

שתתעורר.
בברכת שנה פוריה ומוצלחת,

הורים יקרים,
כמו בכל שנה אנחנו נערכים לקבל את ילדיכם אל מערכת החינוך שלנו בחבל. כמו בכל שנה אנחנו 
מודעים לכובד האחריות המוטלת על כתפינו. כמו בכל שנה אנחנו זוכרים שאתם מפקידים בידינו 

את היקר לכם מכול, את היקר לנו מכול: את דור העתיד שלנו.
כולה,  שלנו  החינוך  שמערכת  להבטיח  כדי  גדולים  ומאמצים  מרובה  מחשבה  מקדישים  אנו 
ומקצועיים,  איכותיים  צוותים  הבאה;  הלימודים  לשנת  ערוכה  תהיה  פורמלית,  והלא  הפורמלית 

תכני לימוד ברמה גבוהה ומותאמת למסגרות החינוך השונות שלנו, ציוד, תשתיות מבנים. 
אנו מבקשים ליצור את התנאים הטובים ביותר כדי שנוכל להוציא מהכוח אל הפועל את הכוחות 
והכשרונות של כל ילד וילדה, כדי שנוכל להיענות לצרכים של כל ילדי החבל, כדי שנוכל להבטיח 

שיקבלו 'חינוך מוצלח וטוב'.
כמו בכל שנה, אני נושא תפילה, שנצליח במשימה החשובה ביותר שלנו. כמו בכל שנה, אני מאחל 

בהצלחה מיוחדת לתלמידים החדשים שעתידים לצאת לדרך חדשה בשנה הבאה.
אני כאן בשבילכם, לכל שאלה, הצעה, הערה או בקשה.

והכשרונות  הכוחות  את  לגילוי,  מהעלם  לפועל,  מכח  ההוצאה  הוא  הלוא  "החינוך... 
הנמצאים בנפש הילד בטבעה, ... כשגורמי החינוך - ההורים והמורים, הספרות והסביבה של 
החיים  בדרכי  ופתוחו  הילד  של  הזה  הטבעי  כשרונו  לשכלול  ומכוונים  מותאמים   - הילד 

השונים, אז החינוך הוא מוצלח וטוב " 
(הרב צבי יהודה הכהן קוק, לנתיבות ישראל עמ' ז)

דבר ראש המועצה

דבר מנהלת מחלקת החינוך 

בברכה,
משה ליבר

ראש המועצה

ד"ר רבקה טאוב,
מנהלת מחלקת החינוך



הורים יקרים,
השירות הפסיכולוגי חינוכי של המועצה חורט 
על דגלו את ראיית הייחודיות של כל ילד וילדה, 
המופלא שבו, כוחותיו, הצרכים ההתפתחותיים 
רבים  היבטים  ועוד  שלו  ההתמודדויות  שלו, 
גוף  להוות  הוא  תפקידנו  בחייהם.  ומגוונים 
ולהוריהם  הגן  לצוותי  ומכוון  מייעץ  מקצועי 
בתהליך ההתפתחותי בשלב כה משמעותי בחיי 

הילדים. 
שבעה  כיום  מונה  הפסיכולוגי  השירות  צוות 
וקלינאית  בעיסוק  מרפאה  פסיכולוגים, 
תקשורת. לכל אחד מגני המועצה מוצמד איש 
צוות מטעם השפ"ח הנמצא בקשר רציף ותדיר 
עם צוות הגן ובמידת הצורך גם עם ההורים על 
התייעצות,  בתהליכי  מיטבי  מענה  לתת  מנת 

הערכה והתערבות. 
המעבר למסגרת גנית ובית ספרית חדשה יכול 
וציפיות  חששות  מחשבות,  תחושות,  לעורר 
חשוב  הילד.  אצל  והן  ההורה  אצל  הן  שונים 
בדרכו,  ילד  כל  עצמם,  לבטא  לילדים  לאפשר 
את  שלו  ולחוויה  הפנימי  לעולמו  תוקף  ולתת 
התומכת  הורית  עמדה  זאת,  עם  יחד  המעבר. 
בילד המשדרת אמון הן ביכולתו להתמודד עם 
בהסתגלות  תתמוך  החינוכי  בצוות  והן  האתגר 

מהירה יותר.
מופלאה  התפתחות  שנת  לכולם  מאחל  אני 

ומהנה.

אמיר כץ 
וצוות השרות הפסיכולוגי החינוכי

הורי חבל יבנה היקרים,
ילדיכם  הצטרפות  עם  הצלחה  ואיחולי  ברכות 
הינו  לגן  המעבר  יבנה.  בחבל  החינוך  למערכת 
שלב חשוב, משמעותי ומרגש עבור הילדים וגם 

עבורכם ההורים.

רבים  משאבים  משקיעים  בשבילכם.  כאן  אנו 
לרשותכם  ומעמידים  הגנים  וטיפוח  בפיתוח 
יחודיות  העשרה  תוכניות  משופרות,  תשתיות 

וצוות מיומן ואיכותי.

חשוב לנו שתהליך הרישום יהיה בעבורכם נגיש 
וזמין, ובעיקר קל.

המידע  כל  את   תמצאו  שלפניכם   בחוברת 
וכניסתכם  הילדים  לגן  ילדיכם  לרישום  הנדרש 
למערכת החינוך אנא קראו אותה בעיון על מנת 

להקל עליכם את הליך הרישום.

עומדת  יבנה  בחבל  הילדים  גני  מחלקת 
לשירותכם ונשמח לסייע בכל פנייה או בקשה.

אודליה גברא
מנהלת גני הילדים והחינוך המיוחד



הורים יקרים! 
מחובתכם לערוך רישום מחדש לגן, 
גם אם ילדכם מבקר בשנה הנוכחית 

בגן הילדים.

תהליך ההרשמה

אתר  באמצעות  יתבצע  הרישום 
האינטרנט ויהיה פתוח לשירותכם 

במועד הרישום בלבד.
הרישום  תהליך  התחלת  לצורך 
עליכם להיכנס לאתר הרישום דרך 

הקישור באתר המועצה.
הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים, 
הפרטים  כל  את  למלא  הקפידו 
תהליך  בגמר  מייל.  כתובות  כולל 
רואים  אתם  כי  לוודא  יש  הרישום 

את ההודעה:
"פרטי הרישום נקלטו בהצלחה".

האוכלוסין  במרשם  כתובתכם  אם 
  - יבנה  חבל  מיישובי  באחד  אינה 
חינוך  מחלקת  מזכירת  עם  תאמו 

והרשמו אצלה.

יחל  התשפ"א  הלימודים  לשנת  הרישום 
בינואר   27) התש"ף  בשבט  א'  שני   ביום 
יום ראשון  כ"א בשבט  ויימשך עד    (2020

התש"ף (16 בפברואר 2020).

לתשומת ליבכם!  
ההרשמה באינטרנט מיועדת

לתושבי חבל יבנה בלבד, הרשומים כך גם 
במרשם האוכלוסין.  

חייבי הרישום לשנת הלימודים התשפ"א 
הם הילדים שנולדו בין התאריכים:

כיתה א':   כ"ט בטבת התשע"ד – ט' בטבת 
התשע"ה 1 בינואר 2014 – 31 בדצמבר 2014

בטבת  י"ט   – התשע"ה  בטבת  י'    :5 גילאי 
התשע"ו  1 בינואר 2015 – 31 בדצמבר 2015

גילאי 4:    כ' בטבת התשע"ו – ב' בטבת 
התשע"ז 1 בינואר 2016 – 31 בדצמבר 2016

גילאי 3:    ג' בטבת התשע"ז – י"ג בטבת 
התשע"ח 1 בינואר 2017 – 31 בדצמבר 2017

הנחיות ומידע לרישום

מועדי רישום

גילאי רישום



הורים עצמאים
(גרושים /פרודים /יחידנים)

יש  חינוך  למוסדות  הילדים  רישום  לצורך 
(במקרים  ההורים  שני  הסכמת  את  לקבל 
שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופסות של 
אחד ההורים לא תחול חובה זו) כך קובע חוק 
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. במידה 
להציג  עליהם  בין ההורים,  וקיימת מחלוקת 
בית  החלטות  את  הגנים  מחלקת  בפני 

המשפט.
בנוגע  בנפרד  דיוור  לקבל  המבקשים  הורים 
כתובתם  את  לעדכן  מתבקשים  לילדם, 
נוספת  ככתובת  הפנים  במשרד  הנפרדת 
כתב  אלינו  ולשלוח  לקטין,  דואר  למשלוח 

הצהרה חתום ע"י שני ההורים. 
שישנה  ציינו  נא  באינטרנט,  הרישום  בעת 
במידה  (קטין)  לתלמיד  נוספת  כתובת 

וההורים גרים בשתי כתובות נפרדות.

דחיית הכניסה לכיתה א':
החלטה  הינה  בגן  נוספת  שנה  הישארות 
ידי  על  מקצועית  בצורה  להישקל  שצריכה 

ההורים, הגננת  ופסיכולוג/ית  הגן.

תהליך קבלת ההחלטה מתחיל בפנייה לגננת 
בשלב מוקדם ככל הניתן במהלך השנה ( לכל 
תהליך  של  התחלה  לצורך  ינואר)  עד  היותר 
ידי  על  ילווה  זה  תהליך  והתערבות.  הערכה 
על  ההחלטה  הגן.  ופסיכולוג/ית  גננת 
המלצה  מחייבת  בגן  נוספת  שנה  הישארות 

של השירות הפסיכולוגי במועצה.

בשלב זה יש לרשום את הילד/ה  לכתה א' 
הנכם  כי  בהערות  ולציין  הילדים  לגן  ולא 
נמצאים בתהליך של השארות שנה נוספת 

בגן.

ואישור  הסופית  ההחלטה  קבלת  לאחר 
הישארות  על  חינוכי   – הפסיכולוגי  השרות 
שנה נוספת בגן, יש לבטל את הרישום לכיתה 

א' ולבצע רישום לגן במחלקת גני ילדים.

בקשת סייעת רפואית
ילדים עם צרכים בריאותיים מיוחדים 

הלומדים בחינוך הרגיל, הזקוקים לטיפול או 
השגחה רפואיים במהלך שעות הלימודים, 

משרד הבריאות מממן עבורם סייעת 
רפואית. 

לפני הגשת הבקשה רצוי לקרוא את המידע 
באתר משרד החינוך – חוזר מנכ"ל "אורחות 

חיים במוסדות החינוך".

הליך הגשת הבקשה
יש לפנות לגב' אודליה גברא ולצרף לבקשה 

מסמכים סרוקים:
 

חוות דעת רפואית עדכנית מרופא 
מומחה (בה מוטבע תאריך של לא יותר 
מ- 6 חודשים הקודמים לתאריך הגשת 

הבקשה) המפרטת את מהות המצב 
הרפואי ואת הטיפול הנדרש.

חוות דעת תפקודית רק במקרים של 
בקשה לטיפול פולשני.



שיבוץ לגנים
שיבוץ התלמידים יעשה על פי יישוב המגורים ותאריך הלידה. 

אין הרשות מתחייבת לשיבוץ במוסד מועדף.

צהרונים
מחלקת החינוך מאפשרת מסגרת המשך חינוכית, לימודית, בגן ובכך יוצרת רצף חוויתי ואיכותי.

בצהרונים צוות איכותי ונמרץ, הקשוב לילדים ולצרכיהם באוירה נעימה ומלאת פעילויות 
הם מקבלים גם ארוחה חמה ומזינה כל יום.

את הצהרונים מפעילה חברת "נבון פרוייקטים".
להרשמה לצהרונים יש להיכנס לאתר האינטרנט:

״נבון פרוייקטים בחינוך - צהרונים, קייטנות וחוגי העשרה״

ערר על שיבוץ
עם קבלת השיבוץ לגן באפשרותכם להגיש בקשה לערעור על השיבוץ.

את בקשת הערר יש להגיש בטופס הבקשה אותו ניתן להוריד מאתר המועצה
einat.v@hevel-yavne.org.il :ולהגישו באמצעות דוא"ל

ערר שיוגש שלא על פי הנדרש, לא ידון בבקשה.



הקשר שלך לחינוך:
מנהלת המחלקה:  ד"ר רבקה טאוב

טל':  08-8622130   
rivka.t@hevel-yavne.org.il :דוא"ל

רכזת גנים וחינוך מיוחד: אודליה גברא
טל': 08-8622132

odelia.g@hevel-yavne.org.il :דוא"ל

רכז הצהרונים וקב"ס: נמרוד אושרוביץ
טל': 08-8622134

nimrod.o@hevel-yavne.org.il :דוא"ל

קב"סית: בלהה בריינס
טל': 08-8622115

bilha.b@hevel-yavne.org.il :דוא"ל

מזכירה: עינת ולני
טלפקס: 08-8622130

einat.v@hevel-yavne.org.il :דוא"ל

טלפוניים חיונים נוספים:
שירות פסיכולוגי חינוכי (שפ"ח)

מנהל השפ"ח: אמיר כץ
טלפקס: 08-8622125



הרשמה באתר המועצה חוסכת לכם זמן!
www.hevel-yavne.org. i lwww.hevel-yavne.org. i l

שם הגן

רימון

אורן

יסמין

רותם

שקד

ורד

שושן

נרקיס

הכרם

הדר

חבצלת

אירוס

כלנית

רקפת

דקל

צבעוני

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16

9438114

9438108

9430890

9327518

6171905

8564839

8562979

9107146

8534584

9167709

6582081

077-5004737

8510016

6693159

8548385

8548384

בית גמליאל

בית גמליאל

בן זכאי

בן זכאי

בני דרום

בני דרום

בני דרום

גבעת וושינגטון

כרם ביבנה

כרם ביבנה

ניר גלים

ניר גלים

ניר גלים

ניר גלים

קבוצת יבנה

קבוצת יבנה

טלפון
בגן

כתובת
הגן

רשימת גנים


