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יואל גמליאל
ראש המועצה

בס”ד

בברכה,

הורים יקרים,
אנו שמחים ונרגשים עם הצטרפות ילדיכם למשפחת גני המועצה בגדרה.

המועצה המקומית גדרה שמה את החינוך בראש סדר העדיפויות למיצוי אישי 
של כל תלמידה ותלמיד ולבניית חברה ערכית ומוסרית השואפת למצוינות 

בכל תחומי החיים. 

אנו משקיעים מאמצים רבים בפיתוח ובטיפוח מערכת החינוך בישוב לרבות, 
הקמת מוסדות חינוך חדישים ופיתוח סביבות למידה מתקדמות, הטמעת 
תכניות לימודים ייחודיות ומתן מענה לחינוך המיוחד ולאוכלוסיות קצה 

באמצעות מסגרות משלבות במערכת החינוך הפורמאלית.

אנו שמים דגש על יצירת רצף חינוכי המתחיל בשעות הבוקר בבתי הספר 
ובגני הילדים וממשיך בשעות אחר הצהרים במסגרות החינוך הבלתי פורמאלי.

החיבור בין מוסדות החינוך לקהילה עומד בבסיסה של התפיסה החינוכית 
היישובית הרואה את הפרט כחלק בלתי נפרד מהכלל. כחלק מתפיסה זו, אנו 
מעודדים שיתופי פעולה בין בתי הספר, בין בתי הספר לגני הילדים ובין בתי 

הספר לקהילה.

אנו ממשיכים במימושה של תכנית האב האסטרטגית לחינוך אשר את 
95.8%תוצאותיה ניתן לראות באחוזי זכאות גבוהים לבגרות העומדים על  

לשנת תשע"ח (ללא חינוך מיוחד), במערכת חינוך איכותית השמה דגש על כל 
ילדה וילד, בנוער ובבוגרים ערכיים אשר מהווים גאווה לגדרה עם אחוזי גיוס 

גבוהים ובשירות משמעותי.

לסיום,
אני מודה למנהלות ומנהלי בתי הספר, לצוותי החינוך וההוראה, לצוותים 
הטכניים, לגננות ולסייעות העושות מלאכת קודש בחינוך ילדינו לערכים 

ולמצוינות בלימודים.

תודה מיוחדת לשותפינו לעשייה החינוכית – 
משרד החינוך, הפיקוח על בתי הספר, הנהגות ההורים ואגף החינוך במועצה.



(חינגה סמילר)

“ּגן ֶׁשָּלנּו ַמה ֶּנְחָמד הּוא
ָלנּו טֹוב ּבֹו ַעד ְמאֹוד
ּבֹו ָנִׁשיר, ִנְׁשַּתֲעֵׁשַע,

ְנַׂשֵחק ְוַנֲעבֹד..."
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ענת קוך
מנהלת אגף החינוך

ברכי יעיש
מנהלת מח’ גני ילדים

באיחולי שנת לימודים
מהנה ומוצלחת,

הורים יקרים,
ברכות ואיחולים לרגל הצטרפות ילדכם למשפחת גני הילדים בגדרה.

החזון העומד לנגד עינינו הינו יצירת תשתיות חינוכיות מיטביות לילד, 
שיתרמו להצלחתו כתלמיד ולהתפתחותו כאדם בחברה.

מחלקת גני הילדים אמונה על נתינת שרות מקצועי, אדיב ומיומן לכל 
קהילת באי הגנים בישובנו.

אנו משקיעים משאבים רבים בפיתוח וטיפוח הגנים ומעמידים לרשותכם 
תשתיות משופרות, תוכניות העשרה יחודיות, צוותים מיומנים ומקצועיים, 

אשר יחד תורמים להשגת יעדי החזון.

בחוברת המידע תמצאו את כל הדרוש לכם לשם ביצוע הרישום המקוון 
לגני הילדים.

אנו באגף החינוך נשמח לסייע לכם ההורים בכל הנדרש.
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מידע כללי
50בשנת הלימודים תש”פ פועלים בגדרה  גני ילדים במתכונת רפורמת 
1500"אופק חדש" בהם לומדים כ-  תלמידים בגילאי קדם חובה וחובה.
30הגנים פועלים עשרה חודשים בשנה, מה-1 בספטמבר ועד ה- ביוני,

למעט חופשות המאושרות ע”י משרד החינוך.

להלן נהלי העבודה בשבוע הראשון ללימודים עפ"י חוזר מנכ"ל:

הלימודים יתקיימו כסידרם למן היום הראשון.
בגנים בהם לומדים ילדי טרום טרום חובה וטרום חובה יתקיימו הלימודים

כדלקמן:
07:30-10:00ביום הראשון ללימודים: 

07:30-11:00ביום השני ללימודים:  
. 14:00ביום השלישי ללימודים יתקיימו הלימודים כסדרם, עד השעה 

על אף הנאמר לעיל ילדים שזו להם שנת הלימודים השניה בגן
ישהו בגן מן היום הראשון ללימודים עד סוף יום הלימודים.

בגנים בהם לומדים ילדי חובה:

 . , יום ו' –  07:30-12:45ימים א'-ה'  07:30-14:00 שעות הפעילות בגן:

30בגנים לגילאי 3: גננת ושתי סייעות (בגנים מעל  ילדים)
עפ”י הנחיית משרה”ח.

גננת משרד החינוך, סייעת בפיקוח הרשות המקומית. צוות הגן:

35עד  תלמידים (למעט גני החינוך המיוחד).מס’ הילדים:

הרכב גילאי בגן:
ההרכב הגילאי בכל גן נקבע בסוף הליך השיבוץ,

עפ"י מאפייני הרישום באותה שנה.

רוב הגנים בגדרה הינם גנים דו–גיליים.

להורים ניתנת אפשרות לבחירת גן באזור מגוריהם
(במידה וקיים).

השיבוץ לגנים ייעשה בכפוף למאפייני הרישום
(גיל, איזור מגורים ומספר ילדים באיזור) תוך התחשבות,

ככל שניתן בבקשות ההורים לשיבוץ ילדיהם.

שיבוץ לגן:

המעבר, זקוק הילד לתמיכתכם ולתמיכת הצוות החינוכי. חשוב שתהליך 
ההסתגלות לגן יהיה הדרגתי ולכן כדאי שההורים יערכו לאפשרות של שהייה 

מוגבלת עם הילד בגן בתיאום עם הגננת.

הכניסה לגן מלווה בהתרגשות וחששות. על מנת להקל עליכם ועל ילדכם את 

ימים ראשונים בגן:
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הנחיות לרישום
הרישום יחל ביום ראשון

( 2020ז’ בשבט התש”פ (2 בפברואר 
ויסתיים ביום חמישי

( 2020ב’ באדר התש”פ ( בפברואר  27
אין משמעות בשיבוץ לתאריך בו יבוצע הרישום לגן

ובתנאי שיתבצע במהלך תקופת הרישום.

הילדים שנולדו בין:
31.12.2015  י’ בטבת תשע”ה -  י”ט בטבת תשע”ו1.1.2015

הילדים שנולדו בין:
31.12.2016  כ’ בטבת תשע”ו -  ב’ בטבת תשע”ז1.1.2016

הילדים שנולדו בין:
31.12.2017  ג’ בטבת תשע”ז -  י”ג בטבת תשע”ח1.1.2017

ילדים גמולים בגני הילדים:

השתלבות
ל יזכה ל

ילד גמו

ב ומומלץ
 לכן חשו

יותר בגן,
קלה 

ך הגמילה
את תהלי

לסיים 

הלימודים.
ילת שנת 

עד תח

גילאי הרישום
לגני חובה

לגני טרום-חובה

לגני טרום-טרום-חובה
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הנחיות לרישום

hinuh@gedera.muni.il

המסמכים הדרושים לרישום:
  ת.ז. של שני ההורים עם כתובת מגורים מעודכנת בגדרה, או חוזה קניה/שכירות 

  בגדרה, חתום.
  טופס הוראת קבע באמצעות חיוב בכרטיס אשראי חתום ע”י ההורים.

.( 11  כתב התחייבות להפעלת סל תרבות וחוגי העשרה חתום ע”י ההורים (עמוד 
  הורים גרושים מתבקשים להצטייד בפס”ד הנוגע למשמורת על הילד

.( 12  והתייחסות לאופן חינוכו (עמוד 

על מנת לבצע את הרישום עליכם להיכנס לאתר האינטרנט
24של המועצה העומד לרשותכם  שעות ביממה                            

קישורית בדף הבית ולמלא אחר הוראות הרישום המפורטות באתר.
בסיום התהליך יתקבל אישור לתיבת הדוא”ל שלכם. יש לשמור אישור זה.

הרישום לגנים לא מתחדש משנה לשנה ולכן יש לבצע רישום לשנת הלימודים
הבאה גם אם ילדכם ימשיך באותו הגן.

www.gedera.muni.il

שינוי כתובת המגורים
תושבים ששינו כתובתם מתבקשים להעביר באמצעות מייל:                    

08-8597961או פקס  
את הטפסים הבאים:

- תעודת זהות עם כתובת מעודכנת של שני ההורים.
- חוזה רכישה/שכירות.

- טופס תשלום ארנונה בו מצויינת הכתובת המעודכנת.

תושבים חדשים

רישום לשנה”ל הבאה בכפוף להצגת חוזה בתאריכי הרישום במשרדי המועצה.
לצורך רישום, חובה להצטייד:

- שתי תעודות זהות של בן/בת זוג כולל 2 ספחים בהם רשומים פרטי הילדים.
- חוזה רכישה/שכירות בו מצוינים כתובת מגורים בעיר ותאריך הכניסה לנכס -

  תנאי להשתלבות במוסדות החינוך במועצה.
- טופס ביטול רישום ממינהל החינוך ברשות בה אתם מתגוררים (כולל ילדי גיל 3).

- כרטיס אשראי.

31/8/2020תושבים חדשים אשר עתידים לעבור לגור בגדרה עד ה  מוזמנים לבצע

השיבוץ לגן מותנה בקבלת המסמכים הנדרשים
מתן כתובת כוזבת מבטל אוטומטית את אישור הרישום.

שינוי כתובת כדי להשתייך לגן מסויים הינו עבירה על החוק.

הורים גרושים
על ההורים לצרף כתב הצהרה והתחייבות להורים גרושים/פרודים בענייני חינוך

.( 12להורים גרושים/פרודים חתום על ידם (עמוד מס’ 
לא יתבצע רישום של הורים גרושים/פרודים ללא הצהרה חתומה.

רישום במרכז רישום
הרישום באגף החינוך יתקיים אך ורק עבור תושבים שאין להם גישה לאינטרנט

או תושבים חדשים בלבד!
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תוכניות העשרה
המחלקה לגני ילדים באגף החינוך במועצה,

בניהולה של הגב’ ברכי יעיש, משקיעה מאמצים רבים לשיפור
השירות הניתן לילדי הגנים, להורים ולצוותים המקצועיים.

בגנים פועלות תכניות חינוך והעשרה, המעניקות מסגרת תומכת
לצמיחה והתפתחות ביניהן:

תכנית לאיתור מוקדם של ילדים בעלי 
קשיים התפתחותיים בגילאי הטרום חובה 

ומתן מענה מקצועי מותאם לצרכיהם 
לרבות הדרכת הורים וצוותים חינוכיים. 
התכנית מופעלת באמצעות צוות פארא 

רפואי מורחב.

תכנית “מעגלים”
“מצעד הספרים”

תכנית המזמנת מפגש חווייתי
לילדי הגן עם ספרים במסגרת הגן.
שילוב קריאת ספרים לאורך סדר
היום מעניקה לילדים חווייה מהנה,

מעשירה את עולמם ומטפחת
העדפה וטעם אישי בבחירת ספרים.

תכנית לחינוך סביבתי שמטרתה
פיתוח מודעות ואחריות בקרב
ילדי הגנים ובני משפחותיהם
לחשיבות הסביבה ושמירתה.

התכנית מהווה חלק מהווי הגן, 
משולבת בפעילות הלימודית

השוטפת ומבוססת על החוויות
האישיות של הילדים. 

“ירוק בעיניים”

תכנית הפועלת בגן אחת לשבוע 
באמצעותה לומדים הילדים עקרונות 

ומושגים מוסיקליים בסיסיים, נחשפים 
ליצירות מוסיקליות מתקופות שונות 
ובסגנונות שונים. התכנית מסייעת 

לפיתוח היכולות והכישורים הבסיסיים
של הילדים ובעזרתה ניתן לטפח זיקה 
לערכים חברתיים ותרבותיים תוך כדי 

פעילות חווייתית מהנה.

חינוך מוסיקלי

תכנית ספרית פיג'מה שואפת להנחיל 
לילדי הגנים אהבה לקריאה ולספרים 

ולעודד דיון בערכים יהודיים בחיק
המשפחה ובגן הילדים. במסגרת התכנית

מקבלים הילדים 8 ספרי ילדים איכותיים 
בעלי זיקה לתרבות היהודית ולצידם הצעות

לפעילות משותפת לילדים ולהוריהם.

“ספרית פיג'מה”

תכנית לטיפוח מודעות, ידע
והרגלים לנושא הבטיחות בדרכים

בקרב ילדי הגנים והוריהם.

בטיחות בדרכים
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התכנית פועלת בכלל הגנים אחת 
לשבוע ע"י מורה לחינוך גופני בעל 
התמחות בגיל הרך ובפיקוח משרד

החינוך.
בתכנית פיתוח מודעות לגוף

ותפקודו במרחב, פיתוח מיומנויות
תנועה ושיפור היכולות המוטוריות

של הילד בהתאם לשלבי התפתחותו
המוטורית והעשרת מושגי יסוד

מחיי היום יום של הילד.

חינוך גופני

תכנית הפועלת בגן אחת לשבוע 
שמטרתה העשרה תורנית המתבטאת 
בשילוב רב הגן בפעילויות ייחודיות 

במסגרת הגן, בתכניות רצף בין גן הילדים 
לבית הספר בנושאים של חינוך לאמונה 
ולקיום מצוות, ובמפגשים חגיגיים בבית 

הכנסת לקראת שבת ומועד.

רב גן (גני ממ”ד בלבד)

מטרת התוכנית בגנים היא
להקנות לילדים הרגלים מקדמי

בריאות כבר מגיל צעיר.
הילדים יכירו דרכים לשמירה 

על השיניים, תזונה נכונה
ומאכלים בריאים, בדרך של
התנסות חוויתית ויצירתית.

בריאות השן (גני חובה)

תכנית שמטרתה העשרת
עולמם של ילדי הגנים,
עידוד הביטוי האישי 
ויצירתיות באמצעות

חשיפתם למופעי תרבות
בתחומים שונים: מוסיקה,
תאטרון, אמנות פלסטית

ומחול.

סל תרבות

תכנית לקידום הישגים
לילדי הגנים יוצאי הקהילה

האתיופית בתחומי ההתפתחות 
השונים כהכנה להשתלבות

מיטבית בגן הילדים,
בבית הספר ובקהילה.

תכנית אור

אתר אינטרנט ידידותי וקל להפעלה 
העוסק בהכנה לקריאה וכתיבה (בהתאם 
לתוכנית הלימודים של משרד החינוך). 

באמצעות האתר לומדים ילדי הגן 
מושגים בסיסיים בחשבון, אנגלית, 
מוסיקה, סיפורי תנ"ך, יצירה ועוד.

הסוד של מיה
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קריטריונים לשיבוץ
מחלקת גני הילדים עושה מאמצים רבים בשיבוץ הילדים בהתאם למקום המגורים,

לזרם החינוכי המבוקש ולתאריך הלידה.
יחד עם זאת נלקחים בחשבון שיקולים מקצועיים ומערכתיים. השיבוץ לגנים נעשה

בהתאם לנרשמים באותה שנה באותו אזור על פי הקריטריונים שיפורטו להלן.
השיבוץ לגן טרום חובה אינו מהווה מעבר אוטומטי לגן לשנה”ל הבאה ואינו

מבטיח שיבוץ בגן זה בשנת הלימודים תשפ”א.

רישום בתקופת הרישום הרשמית.
מגמה - זרם חינוך ממלכתי/ממלכתי דתי.

סמיכות לאיזור המגורים (ככל שניתן). כתובת מגורים תאומת מול מחלקת הגביה.
עדיפות לילדים הנשארים שנה נוספת בגן חובה- מעוכבי רישום.

גיל הילד - בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהבוגרים ועד לצעירים. כיתת גן 
תכיל עד שני שנתונים בלבד.

איזון הרכב הילדים בגן- חובה/טרום חובה, בנים/בנות.
תאומים - מתוך הכרה בצורך ההתפתחותי הנפרד וגיבוש זהות ייחודית לכל ילד, 

מתקיימת מדיניות הפרדה בין תאומים. הורה המעוניין בשיבוץ ילדו יחד יפנה 
בכתב למחלקת גני הילדים. כל בקשה תידון לגופו של עניין.

הרכב הגיל בגנים (חובה, טרום, טרום-טרום) נקבע אחרי תקופת הרישום
ובהתאם לרישום בפועל.

אין הרשות מתחייבת לקבל את הילד/ה לגן המבוקש.
פתיחת גן מותנית במספר נרשמים.

השיבוץ וההרכב הגילאי בגן יקבע בהתאם לאמות המידה
הנהוגות ברשות, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות.

יתכנו שינויים באיוש צוות הגן.

 
מחלקת גני הילדים שומרת לעצמה את הזכות להפעיל שיקול דעת מקצועי

השיבוץ במטרה להבטיח הפעלה תקינה של כלל הגנים תוך שמירה בנושא
על עקרונות הרישום.

שימו לב!
לאחר הודעת הביטול לא ישמר
המקום בגן אליו נרשם ילדכם.

ביטול הרישום לגן הילדים מתבצע
באמצעות פניה בכתב בלבד,

לפקס: 
למייל:

 או08-8597961
hinuh@gedera.muni.il

ילדים הסובלים 
מבעיות בריאות חריגות ואלרגיות

המחייבות ליווי צמוד של
סייעת רפואית/סייעת אישית,

יש להפנות בקשה בכתב למנהלת
מחלקת גני הילדים במהלך הרישום
ולצרף מסמכים רפואיים עדכניים.

לידיעתכם

ביטול רישום או שיבוץ
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כתב התחייבות לתשלום אגרת חינוך
לגן הילדים לשנה”ל תשפ”א

ידוע לי כי חיוב כרטיס האשראי שלי יתבצע כל עוד הכרטיס בתוקף ואין התנגדות
חברת האשראי לביצוע התשלום.

יש להודיע למח’ הגביה על כל שינוי שיחול בפרטי כרטיס האשראי.

תאריך                               שם                                           חתימה

פרטי המאשר:

מספר זהותשם פרטי - ילד/השם משפחה - ילד/ה

חתימהשם ההורה הרושםתאריך הרישום

שם הילד/ה:שם ההורה:

מס’ טלפון:כתובת:

שם הכרטיס:  ויזה  /  ישראכרט  /  ויזה כאל  /  דיינרס  /  אמריקן  /  לאומי כארד

/תוקף הכרטיס: 

שם בעל הכרטיס:

ת.ז. בעל הכרטיס:

פרטי כרטיס האשראי:

טפסים...

כתב התחייבות 
לתשלום גני הילדים בכרטיס אשראי

להסדרת הוראת קבע

08-8597961hinuh@gedera.muni.ilיש לשלוח באמצעות פקס:  או לדוא”ל:
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3. הנני מצהיר כי המידע המפורט בכתב הצהרה והתחייבות זה נכון, ידוע לי כי אם יימצא
שהמידע שנמסר אינו אמת, רשאית המועצה לבטל/לשנות את הרישום/העברה.

4. הנני מתחייב להודיע למחלקת גני ילדים על כל שינוי במידע המפורט בכתב הצהרה
14והתחייבות זה לאלתר אם ימצא שהמידע לא עודכן תוך  ימים מיום השינוי, רשאית

המועצה לבטל/לשנות את הרישום/העברה.

את התצהיר ניתן להחתים במזכירות בית המשפט, אצל עו”ד או דיין.
על הכתובת בתעודת זהות להיות מעודכנת ותואמת את הכתובת בתצהיר

הח”מ ישא בכל האחריות בגין נזקים שיגרמו, היה והמידע שנמסר לא היה נכון.
התצהיר חייב להיות תקף למועד הרישום.

בכל מקום בו מוזכר לשון זכר הכוונה גם ללשון נקבה.

אני החתום מטה                                   עו”ד מאשר בזה כי בתאריך     
הופיע בפני מר/גב                                     בעל ת.ז

ולאחר שהזהרתיו/יה לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן, צפויים לו עונשים הקבועים
בחוק, אישר/ה את נכונות ההצהרה הכתובה מעלה וחתמ/ה על תצהיר לפני.

תאריך                                     חתימה וחותמת

תאריך                              שם מלא                                       חתימה

2. הנני מצהיר ומתחייב כי:

הנני אפוטרופסו החוקי של הקטין ואחראי בלעדי על חינוכו.

הנני אפוטרופסו החוקי של הקטין ואחראי לחינוכו במשותף עם
ת.ז                                                   (להלן האחראי הנוסף) הנני מצהיר כי הרישום/

ביטול רישום/ההעברה, נעש/ית בהסכמת האחראי הנוסף ועל דעתו.

הנני אפוטרופסו החוקי של הקטין ואחראי לחינוכו במשותף עם
ת.ז                                                   (להלן האחראי הנוסף) הנני מצהיר כי ניסיתי,

ללא הצלחה לאתר את האחראי הנוסף וליידע בדבר רישום/ביטול רישום/ההעברה.

כתב הצהרה והתחייבות
להורים גרושים / פרודים

08-8597961hinuh@gedera.muni.ilיש לשלוח באמצעות פקס:  או לדוא”ל:
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מרכז אופק גדרה מפעיל רשת צהרונים בגני המועצה.
בעולם בו צרכי המשפחה והחברה נמצאים בתהליכי שינוי מתמידים, הצהרון הינו 

מענה איכותי ובטוח להורים העובדים עד לשעות אחר הצהרים המאוחרות.
צהרוני רשת אופק, מהווים מסגרת המשך חינוכית ובטיחותית ליום הלימודים בגן,

ומטרתם מתן יחס אישי לכל ילד והקניית מיומנויות חברתיות בדרך חוויתית ומעשירה.

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
ליזה אטיאס- מנהלת אגף גיל רך במרכז אופק

אירית פרחן- מנהלת צהרונים במרכז אופק
ליאב בן שבת- מזכירת האגף

08-6212412בטלפון:  או במייל:

רישום לצהרונים

רישום עד לתאריך 
28.2.20

בדמי הרישוםיזכה בהנחה
.3.20

על בסיס מקום פנוי1החל מ  הרישום יעשה

השתתפות בשכ”ל

להורים עובדים

ע”י משרד העבודה, הרווחה

והשירותים החברתיים

935עד השעה  -  ש”ח,  -  ש”ח, 17:00 693 15:00
3720 ימים בשבוע עד השעה  -  ש”ח. 17:00

צוות מקצועי בעל ניסיון בתחום החינוך, בפיקוח וליווי מקצועי של מנהלת ורכזות
הצהרונים.

השתלמויות שוטפות לצוותים.
ארוחת צהרים בשרית, עשירה, מגוונת ומזינה, בהתאם לנהלי משרד הבריאות ובפיקוחו.

פעילויות העשרה מגוונות על פי תכנית שנתית- רשת “צהריים טובים” של החברה למתנ”סים.
חוג המופעל ע”י מדריכים מקצועיים.

פעילות בימי חופשה מהבוקר (עפ”י לוח חופשות-
קבוע מראש), וללא תוספת תשלום.

פעילות בימי שביתה (בהתאם להסכם הורים).
עשרה חודשי פעילות, במקביל לשנת הלימודים בגן-

חודשים ספטמבר ועד יוני.
קייטנות במהלך חודש יולי (רישום ותשלום בנפרד).

3 מסלולים לבחירה:
עד השעה 

משתתפיםמותנה במינימוםפתיחת צהרון

gilrach.gedera@gmail.com

מה בצהרון:

רישום לגן אינו מהווה רישום לצהרון.
שיבוץ לצהרונים יעשה בהתאם לשיבוץ

בגני הילדים במהלך חודשי יולי- אוגוסט

הרישום לצהרון

דרכי הרשמה:
1. רישום במזכירות מרכז אופק, רח’ כנפי נשרים

   קבלת קהל ומענה טלפוני:
 , 19:00-16:00   ימים: א’, ג’, ה’ בין השעות  14:00-8:00

16:00-8:00   ימים: ב’, ד’ בין השעות  
2www.gedera.org.il. רישום באמצעות אתר האינטרנט:
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כתובתגיל טלפוןשם הגן

חרוב
הרדוף
יערה

מרגנית
כרכום
סייפן
סחלב

אשל
תילתן

פטל

שקד
תמר

סיגלית
לילך

נרקיס
צבעוני
שושנים

זית
פרג

ערבה

3
3
3
3
3
3
3

3
4-5

3

4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5

חיים הרצוג
חיים הרצוג

שבתאי גומברג
שבתאי גומברג

נחל ארנון
נחל ארנון

הארז

הארז
הסחלב

ברוש

חיים הרצוג
חיים הרצוג

דולב
דרך יצחק רבין
דרך יצחק רבין

נרקיס
נרקיס
היסמין
היסמין

יוסף בורג

08-8583460
08-8583459
08-6102962
08-6762184
08-8583651
08-8583625
08-6309454

08-8592103
08-8681863

08-9267247

08-8691793
08-8691861
08-8680246
08-8591272
08-8690704
08-8594858
08-8594845
08-8526889
08-8526928
08-8694368

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

חינוך מיוחד

חינוך מיוחד

כתובתגיל טלפוןשם הגן

שקמה
ליבנה
אלון

דפנה
דולב

לוטם
פיקוס

אורן
ורד

יסמין
נורית
עירית
רותם
תות

קשת
חצב

חרצית
אירוס

חיטה

4-5
4-5
4-5
4-5
4-5

4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
3-4

4-5
4-5
4-5
4-5

4-5

יוסף בורג
הנורית

יגאל אלון
דרך הנחלים
דרך הנחלים

שבתאי גומברג
קפלן
קפלן

הורוביץ
הנקין

שבתאי גומברג
האורן
הברוש
הברוש

הגליל
צאלה
צאלה
אשר

הסחלב

08-8695115
08-8691613
08-8695265
08-8592074
08-8592057

08-8692781
08-8592075
08-8593071
08-8596322
08-8594857
08-8594859
08-8694329
08-8680834
08-8597858

08-8592108
08-8680829
08-8680287
08-8594770

08-8680625

.21
22.
23.
24.
25.

.26
27.
28.
29
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.

39.
חינוך מיוחד

חינוך מיוחד

כתובתגיל טלפוןשם הגן

הדס
גפן (תורני)

אתרוג
רקפת
אלה

רימון (תורני)
דליה

סתוונית
תירוש (תורני)
תאנה (תורני)

נופר

3
3
3
3

4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5
4-5

הגליל
דולב
האורן
ראובן
הנורית
ראובן
ראובן

יגאל אלון
האורן
דולב
הברוש

08-9146087
08-8542928
08-6315966
08-8594798
08-8692644
08-8594538
08-8594027
08-8680913
08-9163512
08-8537464
08-8594854

.40
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

חינוך מיוחד

רשימת גנים ממלכתיים דתיים

חינוך מיוחד

גן תקשורת

רשימת גני הילדים תשפ”א - גדרה
רשימת גנים ממלכתיים

גן תקשורת
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