
הנחיות לרישום לגני הילדים

גיל 5 - גילאי חובה
ילדים שנולדו בין התאריכים: ג' בטבת התשע"ז - 1 בינואר 2017 

ועד י"ג בטבת התשע"ח - 31 בדצמבר 2017.
גילאי 4 - גילאי טרום חובה

ילדים שנולדו בין התאריכים: י"ד טבת תשע"ח - 1 בינואר 2018 ועד 
כ"ג טבת תשע"ט - 31 בדצמבר 2018. 
גילאי -3 גילאי טרום טרום חובה

ילדים שנולדו בין התאריכים: כ"ד טבת התשע"ט - 1 בינואר 2019 
ועד ג' טבת התש"פ-31 בדצמבר 2019.

ילידי שנתון גיל 3 )שנתון 2020( - עפ"י החלטת משרד החינוך, 
ילדים משנתון זה אינם יכולים להיכנס לגני מועצה.

הרישום לגני הילדים יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של המועצה: 

WWW.BAITISRAELI.CO.IL

גילאי הרישוםגילאי הרישום

1. מועדי הרישום
שני  ביום  יחל  התשפ"ג  הלימודים  לשנת  חובה  לימוד  חוק  עפ"י  ילדים  ולגני  ספר  לבתי   הרישום 

א' בשבט התשפ"ב )03 בינואר 2022( ויימשך עד יום שני כ"ב בשבט התשפ"ב )24 בינואר 2022(.   

לתשומת לבכם 
כל רישום לאחר מועדי הרישום יאושר על ידי ועדת שיבוץ על בסיס תקני הגנים ביישוב.

מידע כללי:

.2

3. אמצעי הרישום

הרישום באינטרנט חוסך זמן וטרחה, הכי מהיר ונוח להירשם באתר. לידיעתכם - האתר מאובטח!
הרישום דרך האתר אפשרי רק אם הכתובת הרשומה בתעודת הזהות היא ביישובי גוש-עציון, ובמידה והילדים 

רשומים במרשם האוכלוסין של משרד הפנים. 
על כן, על כל התושבים לעדכן את כתובת מגוריהם בתעודת הזהות. 

תהליך הרישום באינטרנט מובנה ומוסבר:
א. מלאו את הפרטים הנדרשים עפ"י ההנחיות.

ב. בסיום תהליך הרישום, וודאו כי מופיעה ההודעה: "בקשת הרישום נקלטה בהצלחה".
ג. הדפיסו את אישור הרישום ושמרו אותו לצורך בירורים עתידיים.

4. תושבים חדשים
על מנת להירשם לגן ולבתי הספר בגוש עציון עליכם להכין את המסמכים 

הבאים ולסרוק אותם בטופס הרישום.
אישור גריעה: עבור כל ילד מהרשות הקודמת בה התגוררתם.  .1

בגוש  אותם  לקלוט  שנוכל  מנת  על  התגוררתם,  בה  הרשות  כתושבי  ילדכם  שמות  גריעת   - משמעותו    
עציון. את האישור הזה עליכם לקבל ממחלקת חינוך ברשות בה אתם מתגוררים כעת.  

בית. קניית  על  אישור  ו/או  שכירות  חוזה  ו/או  לגור  אמורים  אתם  בו  החדש  מהישוב  תושב:  אישור   .2 
)עד שלא יתקבל האישור לא יאושר הרישום סופית(  

צילום ת"ז: אב + אם עם ספח הילדים עם כתובת המגורים המעודכנת בגוש עציון.  .3

1. ביטולי רישום לגני הילדים:
ביטולי רישום לגני הילדים לשנה"ל תשפ"ג יתאפשרו עד ליום ראשון ל' ניסן תשפ"ב- 01/05/22. לאחר מועד 
זה לא נאפשר ביטולי רישום )למעט במקרים של מעברי דירה(, על מנת שלא לפגוע בתקן של פתיחת גן 

חדש. 
לידיעתכם, היערכות מיטבית לפתיחת שנת הלימודים, כולל תקינות המבנים והציוד, שיבוצי הילדים ושיבוצי 
הצוותים, תלויה בעדכון מספרי הילדים בכל ישוב, ועל כן כל שינוי/ביטול בשלבים מאוחרים, פוגע ביכולתנו 

להיערך בהתאם.

2. רישום לגן בפיקוח "המוכר שאינו רשמי" )גן שאינו חלק מגני המועצה(: 
הורה המבקש לרשום את בנו / בתו לגן בפיקוח המוכר שאינו רשמי, יכול לבצע רישום דרך האתר הרשמי 
 של הרישום. בין התאריכים: יום שני א' בשבט התשפ"ב )03 בינואר 2022( עד יום שני כ"ב בשבט התשפ"ב 

)24 בינואר 2022(. 

ברצוננו להדגיש, שבדומה לרישום לגני המועצה, כך גם הרישום לגנים המוכרים שאינם רשמיים, הינו 
בקשת רישום בלבד. אישור שיבוץ סופי יתקבל רק בסמוך לפתיחת שנת הלימודים. המועצה רשאית 
שלא לאשר את בקשת רישום לילד בגן המוכר שאינו רשמי, ובמקרה כזה תשבץ את הילד בגן מועצה 

בישוב בו הוא מתגורר.

3. שנה נוספת בגן חובה:
של  מסודר  תהליך  לשם  הגן  למנהלת  יפנו  חובה,  בגן  נוספת  שנה  ילדם  את  להשאיר  השוקלים  הורים   

התייעצות עם פסיכולוג הגן, קביעת תכנית עבודה ומעקב.  
בתקופת הרישום ההורים ימלאו "טופס השארת ילד שנה נוספת בגן חובה" )טופס   

מקוון באתר המועצה(, לטופס זה יש לצרף את המלצת הגננת.  
ראשון  יום   - תאריך  עד  תתאפשר  בגן  נוספת  שנה  להישארות  בקשה  הגשת   

ב' ניסן תשפ"ב 03.04.2022  
ילידי חודשים נובמבר - דצמבר יצרפו המלצת גננת בלבד.  

ילידי ינואר - אוקטובר צריכים לצרף המלצת פסיכולוג/ית הגן והמלצת הגננת לבקשה.  
במקביל, יבצעו ההורים רישום לכתה א' כמקובל.  

הגננת תתאם עם פסיכולוג הגן הערכה על מנת לקבל את המלצתו.  
סיוון תשפ"ב, 03.05.2022 האם  ב'  יקבלו תשובה במייל עד לתאריך  לאחר המלצת הפסיכולוג, ההורים   

בקשתם אושרה או לא.  
במידה והבקשה אושרה, על ההורים לשלוח חזרה במייל את החלטתם האם להשאיר את הילד בגן חובה או   

להעלות לכיתה א' - עד תאריך ט' סיוון תשפ"ב 10.05.2022  
בשלב זה, תבוטל ההרשמה הכפולה. הילד יהיה רשום רק לגן או רק לכיתה א', עפ"י ההחלטה הסופית של   

ההורים.  

4. רישום לגני חינוך מיוחד:
הורים המבקשים לבדוק את התאמת בנם / בתם לקבלת זכאות לשירותי חינוך מיוחד - מתבקשים לבצע 
תקופת  תום  עד  חינוך-מיוחד,  רכזת   - שרון  לידידה  לפנות  נא  ובמקביל,  הרישום  אתר  דרך  כרגיל  רישום 
yedida@gush-etzion.org.il :הרישום: יום שני כ"ב בשבט התשפ"ב )24/01/2022( בטלפון: 9939949, או במייל
הילד.  להתפתחות  למכון  ההורים  יפנו  שלוש,  גן  לקראת  פעוטות  של  התפתחותיים  צרכים  הערכת  לצורך 
חוזר  )עפ"י  מחויבים  המכונים  ואיפיון(  זכאות  )ועדת  חוק  מתוקף  לוועדה  הממתינים  פעוטות  של  במקרים 

רפואה 19/2013( לקבוע תור בתוך שלושה חדשים, כולל סיכום אבחון.

לתשומת לבכם 
ילדים הממשיכים שנה נוספת בגן חינוך מיוחד אינם זקוקים להרשמה מיוחדת.

5. רגישות למזון ובעיות בריאות:
הורים לילדים בעלי רגישות למזון או בעיות בריאות אחרות, מתבקשים ליידע את מחלקת גני-ילדים במהלך 
תקופת הרישום ולהמציא מסמכים מתאימים, על מנת להיערך לקליטה מיטבית של הילדים בגן, ולבדוק את 

האפשרות להגשת בקשה לסיוע רפואי ממשרד הבריאות במידת הצורך. 
חוות דעת רפואית עדכנית מרופא מומחה בתחום האלרגיה, המפרט את מהות המצב  יש לצרף לבקשה: 
יותר מ- 6  הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי. )בה מוטבע תאריך של לא 

חודשים הקודמים לתאריך הגשת הבקשה(
.ganim@gush-etzion.org.il :את החוות דעת הרפואית יש לשלוח למייל

6. שעות פעילות הגן:

צהרוני ניצניםשעות פעילותימי לימודיםגיל

7:30-14:0014:00-16:00א'- ה'3-4

7:30-12:45ו'

7:30-16:00א', ב', ד', ה'4-5 )גני חובה בלבד(

7:30-14:0014:00-16:00ג'

7:30-12:00ו'

7. צהרוני צהריים טובים
הצהרונים הינה תכנית המאריכה את יום הלימודים גם בגני טרום-חובה עד השעה 16:00 ע"י צוות מקצועי שבו 
סייעת הגן הרגילה ואשת צוות נוספת. במסגרת התכנית הילדים זוכים ל: פעילויות חברתיות, פיתוח חשיבה 

יצירתית, חוגי העשרה וארוחת צהריים חמה ומזינה.
בגני יוח"א ישנה אפשרות להירשם לתכנית בימי שלישי בנפרד.

הרישום לצהרונים וקייטנות: חנוכה, פסח, וקייטנת הקיץ נעשה דרך אתר המתנ"ס.  

8. יום חינוך ארוך ותכנית הזנה:
ארוך  חינוך  יום  במתכונת  מתנהלים  אלה(  בגנים  הלומדים  חובה,  טרום  בגילאי  תלמידים  )כולל  חובה  גני 
ד', ה' בשעה 16:00. בגנים אלה, קיימת אפשרות לרשום את הילד לתכנית הזנה  ב',  א',  ומסיימים בימים 

מסובסדת )בעלות של 7.00 ₪ ליום הזנה, נכון ליום כתיבת חוזר זה(.
פרטים נוספים יימסרו לקראת תחילת שנה"ל עפ"י החלטות משרד החינוך.

על  לדווח  מחויבים   - כלשהוא  למזון  רגישות  בעלי  ילדים  ההזנה,  ומנהלת  הבריאות  משרד  הנחיות  עפ"י 
רגישותם, הן לצורך קבלת מנה מיוחדת והן לקבלת אישור לאכול מהמנות הרגילות.

.ganim@gush-etzion.org.il - יש לפנות למוריה - מזכירת מח' גני ילדים

9. אחריות ליווי לגן:
על פי הנחיית משרד החינוך ילדי הגנים אינם רשאים לצאת מהגן ללא ליווי מבוגר או ילד מעל גיל 10. עם 
זאת, משרד החינוך ממליץ כי ליווי הילד אל הגן ובחזרה יתבצע על ידי אדם מעל גיל 12 וכך המלצת המועצה. 

על ההורים לידע את צוות הגן מי רשאי להוציא את הילד בצהרים.  
הורים  יש לחתום חתימת   10 גיל  ילד מעל  הינו  והמלווה  הינה באחריות ההורים. במידה  הילד מהגן  חזרת 

בכרטיס תלמיד.

שנת הלימודים.הגמילה עד תחילת חשוב לסיים את תהליך השתלבות קלה יותר בגן, לכן וחברתית. לילד גמול תהיה לגמילה חשיבות רגשית גמולים בגני הילדים: ילדים 

מתן תרופות: 

לצוות הגן אסור 

לתת כל תרופה בגן, 

לרבות אקמול.

מהרופאיש להביא אישור ימים - עם חזרתו נעדר מעל שלושה במידה והילד 

הורים לילדים בעלי 

רגישות למזון או בעיות 

בריאות אחרות, שימו 

לב להנחיות המצורפות 

בסעיף 8!

שיבוץ:
מחלקת גני הילדים עושה מאמצים רבים בשיבוץ הילדים בהתחשב ברצון כולנו בטובת הילד.

השיבוץ נעשה על פי הקריטריונים הבאים:
גנים קיימים ביישוב המגורים.  .1

גיל הילד בהתאם לתאריך הלידה בסדר יורד מהילד הגדול בשנתון לילד הקטן בשנתון ובדגש על צרכיהם   .2 
המיוחדים של הילדים.  

גן המשך - למבקשים להמשיך באותו גן.  .3
איזון הגן בין בנים לבנות במידת האפשר.  .4

איזון בין השנתונים בגן דו גילי.  .5
מוסד קודם - שיבוץ תוך התחשבות בשמירה על קבוצת הילדים מהגן הקודם.  .6

ביצוע רישום בתקופת הרישום הרשמית - ילד שיירשם לאחר תקופה זו )כ"ב בשבט התשפ"ב - 24/01/2022(   .7 
מקומו יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד ועפ"י שיקול דעת של מחלקת הגנים.  

לתשומת לבכם 
מספר הילדים התקני והמקסימלי בגן ילדים הוא 35 ילדים.  

הנרשמים.  ולמספר  לגיל  בהתאם  שנה,  מידי  לשינוי  ניתנים  הקיימים,  מהגנים  אחד  בכל  הילדים  גילאי   
שינויים אלו נקבעים בתום תקופת הרישום בהתאם לנתונים שהתקבלו.  

המועצה אינה מתחייבת לשיבוץ חד גילאי בגנים.  
במידה ונגמר המקום בגנים בישוב המגורים המועצה רשאית להעביר ילד לישוב אחר בתחום הרשות.  

כדי לצמצם מעברים בגנים ולהבטיח שנתיים רצופות בגן , רוב הגנים יהיו בהרכב של שני גילים ובהתאם   
לנתוני הרישום.  

אפשרות  תהיה  ולא  במידה  המגורים.  שכונת  ע"פ  לשבץ  תשתדל  המועצה  שכונות,  מס'  ישנן  בו  בישוב   
אחרת, הילדים ישובצו בשכונה אחרת בישוב.  

עפ"י הוראת משרד החינוך, אין הרשות מחויבת בהסעות במרחק הקטן משני קילומטר.  
ייתכנו שינויים במיקום הגן, בשנתון גילאי הילדים ו/או בשעת סיום הגן בשנה"ל תשפ"ג.  

שיבוץ הגננות בגנים, ייעשה בחודשי הקיץ ע"י מפקחת משרד החינוך.  

הודעת שיבוץ:
על מנת לקבל את הודעת השיבוץ ישנה חשיבות במילוי כתובת מייל בעת הרישום באינטרנט - הודעת השיבוץ 

תישלח במייל.

הגשת ערר:
הגשת בקשת ערר לאחר קבלת השיבוץ ע"י טופס מקוון באתר הרישום.

מועד הגשת הערר יהיה לא יאוחר משבוע מיום שליחת השיבוץ, המועד המדויק יצוין בהודעת השיבוץ.
לאחר שליחת הערר - הבקשה תידון בוועדת ערעורים.  

לאחר בדיקת הוועדה את בקשתכם, תשלח אליכם תשובה למייל.   
לאחר דיון בוועדה לא תתאפשר בקשה חוזרת.  

ניתן להגיש ערעור על החלטה זו למנהל מחוז ירושלים במשרד החינוך, מר מאיר שמעוני, תוך 14 ימים   

.ayeletha@education.gov.il :מיום קבלת מכתב השיבוץ, בפקס: 02-5601603, או במייל  

מחלקת גני ילדים - מועצה אזורית גוש עציון לשירותכם!
 ganim@gush-etzion.org.il :טלפון: 02-9939972, מייל

טופס 
רישום לגן

טופס בקשה 
להישארות 
שנה נוספת 

בגן חובה

5. הורים גרושים / פרודים:
בעת הרישום, יש למלא כתב הצהרה להורים גרושים ולצרף צילום ת.ז של שני ההורים אשר מאשר את רישום 

הילד/ה לגן בישוב הרצוי בתחומי המועצה .
הורים גרושים / פרודים רשאים לקבל מידע על רישום ילדיהם לגן הילדים, לשתי כתובות מגורים )כתובת האם 
וכתובת האב(, למעט במקרה של החלטת בית משפט או בית הדין או הסכם גירושין חתום, המורים אחרת. 

ניתן להגיש בקשה בכתב לקבלת מידע לכל אחד משני ההורים למחלקת גני ילדים )בצירוף הסכם גירושין(.

תושבים חדשים מחויבים בשינוי כתובת בת.ז עד לתאריך 02/10/22
תושב שלא ישנה את כתובתו יחויב באגרת לימודי חוץ בסך 679 ₪

https://www.ng.ctconnect.co.il/forms/form?f=4844b3aec94c77ceee4d652bf0566a21
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLOGkmnXlFy587FchAp3js404ljDnMR1lBe8az_pDLWH3VQw/viewform?usp=sf_link

