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"אופק נפתח, משא כבד שהוסר
השמש שוב תזרח ופניי למחר –

וכמה טובה היא ההרגשה
לצאת אל הדרך דרך חדשה"

)יענקל'ה רוטבליט(

הורים יקרים,
בעוד מספר חודשים, ילדיכם הרכים מתעתדים לעלות לכיתה א', ברכותיי לרגל 

מאורע חשוב זה בחייכם. 
לצערנו, בימים אלה אנו מצויים בעיצומו של משבר עולמי קשה, הנותן אותותיו 

על כל תחומי החיים, ובכללם על מערכת החינוך, ברצף החינוכי כולו.
לצד אי הודאות והאתגרים הרבים הניצבים בפנינו בתקופה זו, על כולנו לייצר 
יציבות עבור הילדים ולהחיל תנאי שגרה ראויים, כדי להקל על התמודדותם עם 

תקופה מורכבת זו.
ילדי המועצה עומד בראש מעייננו. על אף המגבלות והקשיים של עידן  חינוך 
הקורונה, אנו ערוכים ומוכנים במתן מענה איכותי הולם לקליטתם הטובה של 
באמצעות  התחומים,  בכל  המיטבי  ולקידומם  השונים  הספר  בבתי  הילדים 
לכלל  המענים  והרחבת  הפנאי  תרבות  השבחת  מגוונות,  לימודים  תוכניות 

תלמידי החבל.
ע"מ  בה  הלימוד  תנאי  את  ולהשביח  החינוך  מערכת  את  לטפח  נוסיף  אנו 
להתאימה לעידן הנוכחי, בכל התחומים והמובנים, ולתת מענה איכותי ביותר 

עבור ילדיכם.
חוברת זו נועדה לסייע לכם, ההורים, בתהליך הרישום, בעידן של בחירת הורים 
הליך שעיקר יעדיו-קידום תרבות של שותפות ומתן מקום לכם, ההורים, בבחירת 
המוסד בו ילמד ילדכם-בחירה שיש עימה, לצד מתן שיויון ואוטונומיה עבורכם, 

גם אחריות ומחוייבות לצרכיהם המיוחדים של ילדיכם.
תומר  לרב  ובראשם  החינוך  במשרד  לשותפינו  להודות  אבקש  זו  בהזדמנות 
החינוך,  ולצוותי  עראקי  ויניב  הולשטיין  משה  בתיה"ס-הרב  למנהלי  גרוסמן, 
ההוראה והמינהלה, על התגייסותם ומסירותם הרבה בתקופה מורכבת זו, למען 

ילדי המועצה - "כל העוסקים בצרכי ציבור באמונה הקב"ה ישלם – שכרם".

משה ליבר,
ראש המועצה
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הורים נכבדים,
שהנקודה  המתוקנת,  לצורתו  האדם  את  להכשיר  היא  החינוך  "מטרת 

המרכזית שבה היא לעשותו טוב וישר" )הרב קוק(

בשעה טובה ילדכם עולה לכיתה א'-רגע הטומן בחובו התרגשות עצומה לצד 
התמודדות עם חששות ואתגרים לילדים הרכים, שזה עתה סיימו את לימודיהם 
בגן הילדים, המהווה מסגרת קטנה ומוגנת, ובאים את שערי בית הספר - מערכת 

גדולה ומחייבת.
התמודדויות  עימו  הביא  הקורונה,  וירוס  עקב  אותנו  שפקד  העולמי  המשבר 

מורכבות למערכת החינוך, ברמה העולמית, הארצית והמקומית.
אנו בחמ"ד מחוז מרכז במשרד החינוך ובמועצת חבל יבנה ,עושים כל שאל ידינו 
לתת מענה הולם למציאות מורכבת זו, מרמת הילדים וצוותי החינוך ועד רמת 

המנהלים, ההורים והקהילה.
בקידום  וממוקדים  מגוייסים  ההוראה  ועובדי  המורים  וכלל  בתיה"ס  מנהלי 
הילדים ובמתן מיטבי לרווחתם הנפשית ולקידומם הלימודי, ובמתן מענה חינוכי 
אבני הדרך של  החינוך,  ליעדי משרד  בזיקה  לצרכים המשתנים,  הולם  וערכי 

החמ"ד וברוח מיומנויות המאה ה-21.
כל זאת, תוך מתן דגש על השבחת תהליכי ההוראה-למידה בבתיה"ס ובפיתוח 
סביבות לימודיות חדשניות, שייקלו על הילדים את המעבר ויעניקו להם כלים 
לקידום תחושת השייכות והביטחון, עם כניסתם למוסד החינוכי בו תבחרו עבורם.
צוותי  עם  יחד  עראקי,  ויניב  הולשטיין  משה  בתיה"ס-הרב  מנהלי  זו,  בחוברת 
ההוראה, פרסו בפניכם את משנתם החינוכית ואת עיקרי הפעילות הבית ספרית 
וזו הלימודית, תוך מתן דגש לייחודיותם במערך החינוכי  זו החינוכית ערכית   –
בחבל יבנה. זאת, כדי לאפשר לכם, ההורים, הצצה למעשה החינוכי המרחש 
בין כתלי המוסד, כמו גם להעניק לכם כלים לבחירה מושכלת ונכונה יותר עבור 

ילדיכם, בעת הרישום.
החינוך.  מוסדות  בשני  הרישום  להליך  ברורות  הנחיות  עבורכם  רוכזו  כמו"כ, 
אנו   - מנכ"ל  חוזרי  על  ונשענות  החינוך  משרד  עובדי  ע"י  גובשו  אלה  הנחיות 

במחלקת החינוך, נקפיד על יישומן. 
אנו מייחלים לכך שהמעבר לבית הספר היסודי יהיה חוויה טובה ונעימה לכם 

ולילדכם ומאחלים בריאות איתנה ובשורות טובות.

סיגלית הלל 
מנהלת מחלקת חינוך

הרב תומר גרוסמן 
מפקח בתיה"ס היסודיים
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הורים יקרים,
החינוכית  והמסגרת  שני,  החינוך-בית  למערכת  השער  הינו  בהווייתו  הילדים  גן 

הפורמאלית הראשונה המלווה אותו עד בגרותו.
האמון  על  לכם  מודים  ואנו  מכל,  לכם  היקר  את  בידנו  להפקיד  עומדים  אתם 
ומאמצים  מרובה  מחשבה  מקדישים  ואנו  גדולה  אחריות  זו  בנו,  נותנים  שאתם 
ניכרים כדי לעמוד בה ולאפשר לילדי החבל סביבה חינוכית חמה ומענה מיטבי 
כי השקעה בגיל הרך מהווה בסיס איתן להתפתחותם  לצרכיהם, מתוך אמונה 

כאדם שלם ומאושר.
צוותי החינוך המקצועיים שלנו, המהווים עוגן משמעותי להתפתחותם של הילדים, 
וייצרו עבורם את התשתית והיסודות של תהליכי  יעניקו לילדכם חינוך לערכים, 
חשיבה, שפה והרגלים, אשר לימים ייבנו עליהם את ההישגים החינוכיים, הלימודיים 

והחברתיים, אותם ירכשו להמשך חייהם כבוגרים וכאזרחים.
מתרגשים יחד איתכם עם הצטרפות ילדכם למערכת החינוך בחבל יבנה. ללא 

ספק זהו אירוע מרגש וחשוב בחייכם כהורים וודאי בחיי ילדיכם הרכים.

בחוברת זו תמצאו את המידע והנחיות לרישום ילדיכם למסגרת הגנים וכיתה א'.
כוונה לאפשר  האינטרנט מתוך  יתבצע באמצעות אתר  כולו  הרישום  גם השנה 

רישום יעל ומהיר.
אנו עומדים לשירותכם בכל עת ומאחלים לכם חוויה נעימה ומוצלחת.

שלכם,
אודליה גברא

מנהלת מחלקת גני ילדים וחינוך מיוחד
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הורים יקרים,

השירות הפסיכולוגי חינוכי של המועצה חורט על דגלו את ראיית הייחודיות של 
כל ילד וילדה, המופלא שבו, כוחותיו, הצרכים ההתפתחותיים שלו, ההתמודדויות 
שלו והיבטים רבים אחרים. תפקידנו הוא להוות גוף מקצועי מייעץ ומכוון לצוותי 

הגן ולהוריהם בתהליך ההתפתחותי בשלב כה משמעותי בחיי הילדים. 

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

מיטבי בתהליכי התייעצות, הערכה והתערבות. 

וציפיות  חששות  מחשבות,  תחושות,  לעורר  יכול  חדשה  גנית  למסגרת  המעבר 
שונים הן אצל ההורה והן אצל הילד. השנה השלכות משבר הקורונה משפיעות 
אף הן על ההתמודדות ומשאבי הנפש של הורים וילדים. חשוב במיוחד בשנה זו 
לאפשר לילדים לבטא עצמם, כל ילד בדרכו, ולתת תוקף לעולמו הפנימי ולחוויה 
שלו את המעבר. יחד עם זאת, עמדה הורית התומכת בילד המשדרת אמון הן 

ביכולתו להתמודד עם האתגר והן בצוות חינוכי תתמוך בהסתגלות מהירה יותר.

אני מאחל לכולם שנת התפתחות מופלאה ומהנה

אמיר כץ 
וצוות השרות הפסיכולוגי החינוכי
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הורים יקרים!
כל ההורים מחוייבים רישום לגן כל שנה, גם אם ילדכם מבקר בשנה הנוכחית בגן הילדים.

מועדי הרישום
 )14/01/2021( התשפ"א  בשבט  א'  חמישי  ביום  יחל  התשפ"ב  הלימודים  לשנת  הרישום 

ויימשך עד 03/02/2021 כא' בשבט תשפ"א.

לתשומת ליבכם!
ההרשמה באינטרנט מיועדת לתושבי חבל יבנה בלבד, אלה הרשומים כך גם במרשם 

האוכלוסין.

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

ק כיתה א': י' בטבת התשע"ה י"ט' בטבת התשע"ו 1 בינואר 2015 - 31 בדצמבר 2015 
2016 31 בדצמבר   -  2016 בינואר   1 ב בטבת התשע"ז   כ' בטבת התשע"ו   :5 גילאי  ק 
2017 31 בדצמבר   -  2017 בינואר   1 יג' בטבת התשע"ח  ג' בטבת התשע"ז   :4 גילאי  ק 
ק גילאי 3: יד' בטבת התשע"ח כג' בטבת התשע"ט 1 בינואר 2018 - 31 בדצמבר 2018

תהליך ההרשמה
ויהיה פתוח לשירותכם במועד הרישום  ייעשה באמצעות אתר האינטרנט בלבד  הרישום 

בלבד.
לצורך התחלת תהליך הרישום, עליכם להיכנס לאתר הרישום דרך הקישור באתר המועצה.

הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים, הקפידו למלא את כל הפרטים, כולל כתובות מייל. בגמר 
תהליך הרישום יש לוודא כי אתם רואים את ההודעה: "פרטי הרישום נקלטו בהצלחה".

לתשומת לבכם - אם כתובתכם במרשם האוכלוסין אינה באחד מיישובי חבל יבנה, לא 
תצליחו להירשם באתר. 

הורים עצמאים )גרושים /פרודים /יחידנים(
לצורך רישום הילדים למוסדות חינוך יש לקבל את הסכמת שני ההורים )במקרים שבהם 
זו( זאת עפ"י חוק  ו/או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים לא תחול חובה  תישלל 
הכשרות המשפטית והאפוטרופסות. במידה וקיימת מחלוקת בין ההורים, עליהם להציג 

בפני מחלקת הגנים את החלטות בית המשפט.
הורים המבקשים לקבל דיוור בנפרד בנוגע לילדם, עליהם לעדכן את כתובתם הנפרדת 
במשרד הפנים ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטין ולשלוח אלינו כתב הצהרה חתום 

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

גרים בשתי כתובות נפרדות.

הנחיות ומידע לרישום
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דחיית הכניסה לכיתה א':

הישארות שנה נוספת בגן הינה החלטה שצריכה להישקל בצורה מקצועית על ידי ההורים, 

הגננת ופסיכולוג הגן.

תהליך קבלת ההחלטה מתחיל בפנייה לגננת בשלב מוקדם ככל הניתן, במהלך השנה 

)לכל היותר עד ינואר(, לצורך התחלת תהליך הערכה והתערבות. תהליך זה ילווה על ידי 

גננת ופסיכולוג/ית הגן.

ההחלטה על הישארות שנה נוספת בגן מחייבת המלצה של השירות הפסיכולוגי במועצה.

בגן  נוספת  שנה  להישארות  הפסיכולוגי  השרות  המלצת  עליכם-ההורים  תתקבל  אם 

הילדים, יש להירשם לכתה א' ולא לגן הילדים ולציין בהערות כי הנכם נמצאים בתהליך 

המקובל של השארות שנה נוספת בגן.

לאחר קבלת ההחלטה על רישום שנה נוספת בגן יש לבטל את הרישום לכיתה א' ולבצע 

רישום לגן במחלקת גני ילדים בלבד, זאת - בכפוף להמלצת השרות הפסיכולוגי.

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 בקשה בנושא זה, רצוי לקרוא את המידע באתר משרד החינוך: חוזר מנכ"ל 

"אורחות חיים במוסדות החינוך".

הליך הגשת הבקשה

מסמכים  בצרוף  בנושא,  בבקשה  והח"מ,  הילדים  גני  מנהלת  גברא  אודליה  לגב'  פניה 

סרוקים אלה:

1.  חוות דעת רפואית עדכנית מרופא מומחה בה מוטבע תאריך של לא יותר מ-6 חודשים 

הטיפול  ואת  הרפואי  המצב  מהות  את  המפרט  הבקשה,  הגשת  לתאריך  הקודמים 

הנדרש.

2. 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.

ערר על שיבוץ

עם קבלת השיבוץ לגן באפשרותכם להגיש בקשה לערעור על השיבוץ. את בקשת הערר 

דוא"ל:   ולהגישו באמצעות  להוריד מאתר המועצה  ניתן  אותו  יש להגיש בטופס הבקשה 

einat.v@hevel-yavne.org.il ערר שיוגש שלא על פי הנדרש, לא נדון בבקשה.
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בי"ס חמ"ד עמיח"י מהווה מודל למצויינות אישית, ערכית וחברתית.
מיומן בלמידה מגוונת, חוויתית, בסביבה עתירת ידע, המעוררת תוכן 

סקרנות יוזמה ויצירתיות תוך שימוש במיומנות המאה 21.

מסורת של אמונה,
ערכים, העצמה והגשמה

חינוך לאהבת 
התורה  תוך זיקה 
למדע והסביבה.

צוות מקצועי ומנוסה 
הפועל לקידום יכולות
אישיות של כל תלמיד.

פדגוגיה איכותית ומרחבי 
למידה חדשניים התואמים 

למאה ה-21

בית ספר חמד עמיח"י

משפחת חמ"ד עמיח"י
להצלחה! ו  הצטרפ
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מחפש לימוד תורה, ערכים ומצוינות ?
אם אתה רוצה את הטוב ביותר לילדיך, מקומך איתנו!

ק מסגרת צהרון המופעלת ע"י המתנ"ס - במסגרת תכנית "ניצנים"
ק חוגי העשרה מגוונים ומהנים: שחמט, רובוטיקה, maker, מוזיקה

    בשיתוף הקונסרבטוריון.
ק צוות חם, מקצועי ומסור.

ק מרחבי למידה מעשירים ומזמינים.
ק למידה מרחוק תוך פעילות חינוכית עשירה כלל בית ספרית.

ק פעילויות חברתיות לכל אורך השנה עפ"י ערכי החמ"ד
   ורשת "נעם". 

ק עריכת מבצעים לחיזוק התנהגות הדתית והערכית.
ק טיולים וסיורים חינוכיים ברחבי הארץ.

ב בית חינוך כמשפחה, צוות חם ואוהב, רואים כל תלמיד ותלמידה.

ב מתחנכים לערכים, לומדים תורה בשמחה ובאהבה, תוך שיתוף 
חיי קהילה, חינוך לאהבת ישראל, עשיית חסד והכרת הטוב.

ב לומדים באופן חדשני ומגוון, מתן מענה דיפרנציאלי. 
מצטיינים, שואפים ומגיעים גבוה בכל תחומי הדעת.  

מוזמנים להצטרף למשפחת נעם חבל יבנה.
מנהל בית הספר הרב משה הולשטיין וצוות ביה"ס

פדגוגיה חדשנית 
מוטת עתיד

אקלים
בית ספרי מיטבי

בית ספר 
תורני ערכי

ביה"ס נעם חבל יבנה!
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צהרונים

מחלקת גני ילדים מאפשרת מסגרת המשך 

חינוכית, לימודית, בגן ובכך יוצרת רצף 

חוויתי, ואיכותי.

בצהרונים צוות איכתי ונמרץ, הקשוב 

לילדים ולצרכיהם,

באוירה נעימה ומלאת פעילויות מקבלים 

הילדים גם ארוחה חמה ומזינה מדי יום.

הצהרונים מופעלים ע"י חברת

"נבון פרוייקטים".

להרשמה לצהרונים יש להיכנס לאתר 
של נבון פרוייקטים באינטרנט.
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מנהלת המחלקה: סיגלית הלל
טל': 08-8622131

sigalit@hevel-yavne.org.il

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

odelia.g@hevel-yavne.org.il

מזכירה: עינת ועלני
טל': 08-8622130

einat.v@hevel-yavne.org.il

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

nimrod.o@hevel-yavne.org.il

קב"סית: יפית שרעבי
טל': 08-8622115

yafit.s@hevel-yavne.org.il

טלפונים חיונים נוספים:
שירות פסיכולוגי חינוכי )שפ"ח( 08-8622127

מנהל השפ"ח: אמיר כץ
טלפקס: 08-8622125

הקשר שלך לחינוך:



רשימת גנים

 9438114

 9438108

 9430890

 9327518

 6171905

 8564839

 8562979

9107146

 8534584

 9167709

6582081

077-5004737

8510016

6693159

08-8548385

8548384

כתובת הגן טלפון בגןשם הגן

רימון

אורן

יסמין

רותם

שקד

ורד

שושן

נרקיס

הכרם

הדר

חבצלת

אירוס

כלנית

נעמי

דקל

צבעוני

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


