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לגני עירייה בפיקוח משרד החינוך
ולגנים המוכרים שאינם רשמיים בפיקוח משרד החינוך



עפ"י חוק חינוך חובה, הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים התשפ"א יחל ביום שני א' בשבט 
התש"ף, 27 בינואר 2020, ויסתיים ביום ראשון כ"א בשבט התש"ף, 16 בפברואר 2020.

הורים יקרים - לתשומת ליבכם, עליכם לבצע רישום עבור ילדיכם גם במידה והינם לומדים 
השנה בגן עירוני. חלה חובת רישום לגני עירייה ולגנים המוכרים שאינם רשמיים )פרטיים 

וזרם חרדי( שבפיקוח משרד החינוך.

גילאי רישום
בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מס' 32 התשע"ג - 2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג 

8.7.2013, רישום תלמידים יעשה עפ"י השנתונים שנקבעו ע"י משרד החינוך.

1    בינואר 2015 י׳    בטבת התשע"ה   גילאי 5:  
בדצמבר 2015  31 י״ט בטבת התשע"ו    

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

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

הורים יקרים,
ברכות ואיחולי הצלחה עם כניסת ילדכם בשערי מערכת החינוך העירונית!

וציפייה  גאווה, התרגשות  ומשמעותי המלווה בתחושת  הינה צעד חשוב  עירוני  לגן  הכניסה 
לאתגרים חדשים ומגוונים.

העיר רמת השרון רואה בחינוך מנוף מרכזי להעצמה ומשקיעה משאבים רבים בפיתוח וטיפוח 
מערכת החינוך על כל היבטיה.

הצוותים החינוכיים בגני הילדים עמלים על פיתוח תכניות לימוד חדשניות לגיל הרך, בדגש 
יחד עם טיפוח תחושת  וכישורים חברתיים ברוח המאה ה-21,  על פיתוח מיומנויות חשיבה 

שייכות ומסוגלות עצמית.
החצרות  ובשדרוג  בשיפוץ  המבנים,  בתחזוקת  רבים  משאבים  משקיעה  השרון  רמת  עיריית 

והמתקנים ובהקפדה על כוח אדם איכותי.
השנה ערכנו עבורכם "מידעון רישום לגני הילדים" הכולל המידע הנדרש לביצוע רישום, פירוט 

המסגרות התומכות ותכניות עירוניות יחודיות.
היו סמוכים ובטחים כי נעשה כל שביכולותנו כדי שהמעבר יהיה מוצלח וילדכם יוכלו לממש 

את יכולותיהם בצורה מיטבית.
אנו מאחלים לכם ולילדכם שנת לימודים פורייה, ברכת הצלחה והתאקלמות קלה ומהירה.

רישום לגני הילדים תשפ״א

שלומית שפיגלבלט
מנהלת אגף החינוך

אבי גרובר
ראש העירייה

דוברת וייזר 
ס’ ומ”מ ראש העירייה
ומחזיקת תיק החינוך

שלכם,



מסמכים נדרשים לרישום לכלל הנרשמים:
- תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה התואמת את מקום המגורים בפועל.

- תעודת הזהות תכלול את הספח שבו פרטי הילד/ה בלבד. לא תתקבל על תעודה מזהה אחרת.
- העתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות.

הורים עצמאים )גרושים/פרודים/יחידים/לא נשואים(:
חוק הכשרות משפטית והאפוטרופסות קובע כי, לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל את 
הסכמת שני ההורים )במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים לא תוחל 
חובה זו( חובה למלא את כתב ההצהרה שנמצא באתר ולשלוח למחלקה, ללא הטופס הנ"ל הרישום לא 

בוצע במלאו ולא יינתן שיבוץ.
בנושא  משפטית  להכרעה  לפנות  ההורים  על  ההסכמה,  לעניין  ההורים  בין  מחלוקת  וקיימת  במידה 

ולהציג בפני מחלקת הרישום את ההחלטות שהתקבלו.

חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין:
באם ההורים מבקשים לקבל דיוור נפרד בנוגע לילדם, יש לעדכן את כתובתם הנפרדת במשרד הפנים, 
יבקש  הקטין,  ילדו  של  הרשום  המען  אינו  האוכלוסין  במשרד  הרשום  מענו  אשר  הקטין  של  ההורה 

מרכזת הרישום לעדכן את כתובות, בכתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.

תהליך הרישום: 
תהליך בו ההורים מבקשים מהרשות לכלול את ילדם בהליך השיבוץ בכפוף ליכולת קליטה בגנים. 

הרישום אינו שיבוץ.
הגדרת הגנים בתחילת התהליך מתבססת עפ"י צפי. לאחר הרישום, נבחנים הנתונים ובהתאם מתבצע 

השיבוץ. יתכן שינוי זרם של גנים, או ייעוד גיל.

הרציונל המנחה לשיבוץ בגן:
• ביצוע רישום במועדים שנקבעו.

• תאריך הלידה של הילד/ה.
• בחירת זרם חינוכי – ממלכתי/ממלכתי דתי.

• בחירת סוג הגן – חצי יום/יום לימודים ארוך )יול"א – יפורט בהמשך(/מוכר שאינו רשמי.
• מרחק גאוגרפי.

• הרכב קבוצת הגיל בגן ואיזון גילאי.
• איזון מגדרי.

• מאפיינים אישיים כגון צרכים מיוחדים.
• סיבות רפואיות חריגות של הילד/ה ושל המעגל המשפחתי הקרוב )הורה/אחים(.

הודעה בדבר השיבוץ תפורסם באמצע חודש יוני 2020 באמצעות אתר האינטרנט העירוני 
.SMS ובאמצעות הודעת

נהלי רישום תהליך רישום לגני ילדים שנה”ל תשפ”א

כתובת האתר:  www.ramat-hasharon.muni.il  - רישום לגני ילדים.

• גני ה- ט.ט.ח הינם חד גילאים, וגני ט.ח + חובה דו גילאים.
• הרישום לגני ילדים יבוצע ע"י ההורים ובאחריותם באמצעות אתר האינטרנט העירוני 

www.ramat-hasharon.muni.il :בכתובת
• בתהליך הרישום תדרשו לבחור מסגרת יום לימודים בגנים העירוניים: ארוך/קצר, 

מגמה: ממלכתי/ממלכתי דתי או לבחור גן מוכר שאינו רשמי.
• אין בחירת גן.

• הרשות תשתדל לשבץ את התלמיד בהתאם לגן ברובע ועל פי שיקול דעת מקצועי.
• בתום תקופת הרישום מתחיל תהליך השיבוץ. לא תינתן עדיפות למי שנרשם ראשון.

• יש לבצע את הרישום במועד הרשמי, ילד שיירשם לאחר 16.2.20 השיבוץ יהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.
• בסיום תהליך הרישום תקבלו הודעת S.M.S והודעה למייל על סיום ביצוע הרישום –

S.M.S יש לוודא שאכן קיבלתם הודעה למייל או הודעת
במידה ולא קיבלתם הודעת אישור יש ליצור קשר עם המחלקה לקדם יסודי והגיל הרך.

• לידיעתכם: שינוי כתובת על מנת להשתייך לגן מסוים הינה עברה על החוק!
חוסר ההתאמה עלולה להוביל להוצאת התלמיד מהגן, גם לאחר קבלת השיבוץ.

• בכל מקרה של ספק בנושא המגורים הפיזי ובפועל תהא הרשות רשאית לאמת את הנתונים בשטח 
באמצעים החוקיים העומדים לרשותה.

• את המסמכים יש להעביר למחלקת קדם יסודי באמצעות דוא"ל
Eilana_o@ramat-hasharon.muni.il עד לתום תקופת הרישום.



הישארות ילדי חובה שנה נוספת בגן
תפקידה של מערכת החינוך הוא לתת מענה הולם לילדי גן חובה שיש ספקות לגבי יכולתם להסתגל 
למסגרת הבית-ספרית. דחיית הכניסה לבית הספר היא אפשרות אחת מבין מכלול של מענים חינוכיים-
התפתחותיים אפשריים. בנסיבות מסוימות ההישארות בגן היא המהלך ההולם, ובאחרות ההישארות 
לא תגרום לשינוי המצופה ואף עלולה להיות בעלת השלכות ארוכות-טווח, ולכן אינה המענה המתאים.
חד-פעמי.  אירוע  ולא  תהליך  היא  נוספת  שנה  חובה  בגן  ילד  של  הישארותו  בדבר  ההחלטה  קבלת 
בתהליך זה ההורים שותפים משמעותיים ביותר, יחד עם הגננת ועם פסיכולוג הגן ועם גורמים חינוכיים 
וטיפוליים רלוונטיים נוספים המכירים את הילד )כגון מרפאה בעיסוק, קלינאית תקשורת וגננת שילוב(.

התהליך יבוצע באופן הבא:
תלמיד שמסתמנת שאלת התאמתו לכיתה א', תתקיימנה לגביו ישיבות מעקב בשיתוף כל הגורמים 
להערכה  התלמידים  יופנו  המקרים  מן  בחלק  הלימודים.  שנת  לאורך  ההורים  ואתכם  המקצועיים 

פסיכולוגית או לבירור מקצועי נוסף אחר.  
בעקבות ההערכה הפסיכולוגית תתקבל החלטה מקצועית משותפת של הגננת ופסיכולוג הגן בשיתוף 

ההורים.
מחלקת קדם יסודי והגיל הרך תשמור מקומות לילדים שיש התלבטות לגביהם הן בגן והן בבית הספר, 

בהתאם לאזור הרישום שלהם, עד לקבלת ההחלטה הסופית ולא יאוחר מ-31 במאי. 
השירות הפסיכולוגי-חינוכי ידווח לרשות המקומית על ההמלצה המקצועית עד 31 במאי לכל המאוחר. 
עם קבלת ההמלצה, במידה והוחלט על שנת לימודים נוספת בגן חובה, יש להגיע למחלקת קדם יסודי 

והגיל הרך, לצורך רישום, באופן מידי. 

http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/3/3-10/
horaotkeva/k-2013-5-2-3-10-14.htm

הדלגה לכיתה א' - רק עבור תלמיד המיועד לעלות לגן חובה.
יכולות גבוהות מהממוצע  ילדים בעלי  הדלגה: הקדמת המעבר לבית הספר והכניסה לכיתה א' עבור 

ברוב תחומי ההתפתחות שתאריך לידתם הוא לא יאוחר 
מ-31 במרס והאמורים להיכנס בשנת הלימודים העוקבת לגן חובה. קבלת ההחלטה בדבר הדלגת ילד 
לבית ספר היא תהליך ולא אירוע חד פעמי. לתהליך זה שותפים הגננת, פסיכולוג/ית מהשפ"ח, הורי 
הילד והגורמים החינוכיים הרלוונטיים הנוספים המכירים את הילד. על ההורים לפעול בהתאם להנחיות 

חוזר מנכ"ל, "רישום והעברות תלמידים-הדלגת ילד לכיתה א'" סעיף 3.10-15.   
הורי הילד השוקלים את האפשרות להדלגת ילדם מגן לבית הספר, יידעו את הגננת על רצונם להדלגה 

לא יאוחר מתאריך 31.01.2020 והגננת תיידע את ההורים בדבר התהליך הנדרש. 
ניתן להגיש את הבקשה לא יאוחר מתאריך ה- 31.3.2020.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-10/
HoraotKeva/K-2014-1-1-3-10-15.htm

באפשרותכם להירשם באמצעות אתר האינטרנט רק לאחר שליחת המסמכים הבאים לאגף החינוך
.Eilana_o@ramat-hasharon.muni.il :למייל

• תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה התואמת את מקום המגורים בפועל.
תעודת הזהות תכלול את הספח שבו פרטי הילד בלבד – לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת.

• חוזה רכישת דירה/שכירות.            • אישור תשלום ארנונה.
• טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת.

• במידה לילד לצרכים מיוחדים יש להמציא מסמכים רלוונטיים עדכניים.

תקף תושבים הגרים בשכירות יהיה  החוזה  לפחות.  חודשים   12 שתוקפו  שכירות  חוזה 
תום  לאחר  מחודש  יאוחר  לא  שתחילתו  או  הרישום  לתקופת 
השוכר  או  המשכיר  שם  על  ארנונה  חשבון  הרישום.  תקופת 
שפרטיו מופיעים בחוזה השכירות, תעודת זהות ובהן הכתובת 

המעודכנת כפי שמופיעה בחוזה חתום ע"י עו"ד.

חוזה חתום על ידי עו"ד, שבו מועד הכניסה לדירה לא יאוחר מ- 1 דירה בבנייה או בקנייה
באוקטובר של אותה שנת לימודים, בצירוף מס' חשבון מים של הקבלן. 
בבנייה עצמאית – יצורף תצהיר חתום ע"י עורך דין ובו מועד הכניסה.

תושבים ללא ארנונה
וללא חוזה דירה על שמם

למועד  ותקף  מעודכן  הרשום  ההורה  ע"י  חתום  הצהרה  כתב 
הרישום, ניתן למצוא באתר הרישום באינטרנט. אליו יצורף חוזה 
השכירות ו/או חשבון ארנונה לכתובת העדכנית שבה מתגורר 

הילד בפועל או תצהיר חתום ע"י עו"ד/בית המשפט.

תעודת זהות של מיופה הכח, תעודות זהות של שני ההורים – מיופה כח
מקור בלבד וכן מכתב הרשאה חתום. במידה ותעודות זהות של 

ההורים אינן מקוריות, נדרש להביא העתק נאמן למקור.

יש לפנות לגן הפעיל לביצוע רישום פרונטאלי. השלמת הרישום רישום למוסד מוכר שאינו רשמי
יעשה בתאום הגוף המפעיל מחלקת רישום )יש למלא טופס נספח 

ג' ו- ד' בגוף המפעיל(, תושבי חוץ חייבים באישור לימודי חוץ.

הורים עצמאיים )כמוגדר בחוק 
סיוע למשפחות שבראשן הורה 
עצמאי, התשנ"ב 1992( )רווק/ה, 

אלמן/ה, גרוש/ה, פרוד/ה, 
הורים לא נשואים, אשה 

השוהה במקלט לנשים נפגעות 
אלימות(.

כתב הצהרה והתחייבות חתום ע"י הורה הרשום מעודכן ותקף 
למועד הרישום הורה שהינו המשמורן החוקי של הקטין ואחראי 
אחראי  שהינו  הורה  דין.  פסק  לצרף  חייב  חינוכו  על  בלעדי 
מכתב  לצרף  חייב  נוסף  הורה  עם  הקטין במשותף  לחינוכו של 
האחראי הנוסף שנכתב ונחתם על ידו בתצהיר עו"ד/בית משפט. 
לידיעתכם ככל שלא יוגשו המסמכים הנ"ל במועד הרשום, יבוטל 

הרישום שבוצע באמצעות אתר האינטרנט.

רישום מאוחר 
)שלא בתקופת הרישום(

הורה שלא ביצע רישום בתקופת הרישום ומבקש רישום מאוחר 
ירשום באתר השיבוץ יעשה על בסיס מקום פנוי בלבד.

טופס ביטול רישום לשלוח  מתבקשים  הרישום  את  לבטל  המבקשים  הורים 
בקשה לביטול רישום בצירוף צילום ספח ת.ז – הודעה להורה 

תשלח עד 3 שבועות מקבלת הבקשה במחלקת הרישום.

תושבים חדשים



מידע כללי גני ילדים
ימים ראשונים בפתיחת שנת לימודים בגני ילדים

• בגני חובה יתקיימו הלימודים כסדרם למן היום הראשון. הורים המעוניינים לאסוף את ילדיהם 
מוקדם יותר יוכלו לעשות זאת בתיאום עם הגננת. 

בגנים )יול"א ויום קצר( בהם ילדים בני 3-4 יתקיימו הלימודים כדלהלן:
ביום הראשון לשנת הלימודים בשעות 10:00-08:00.

ביום השני לשנת הלימודים: בשעות 11:00-08:00.
מהיום השלישי והלאה יתנהלו הלימודים כסדרם.

• על אף הנאמר בסעיף 2, ילדים שזו להם שנת לימודיהם השניה בגן הילדים, ישהו בגן מן היום 
יוכלו לעשות  הראשון עד השעה 14:00, הורים המעוניינים לאסוף את ילדיהם מוקדם יותר 

זאת.
סייעת נוספת

רמת השרון חלוצה בנושא הסייעת השנייה בגני הילדים. בכל גן בו 26 ילדים ומעלה תהיינה 2 
סייעות בגן.

תשלומי הורים
בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, עם תחילת שנת הלימודים יהיה עליכם להסדיר 

את התשלומים עבור בנכם\בתכם. להלן פירוט סעיפי  התשלומים אשר מתעדכנים מידי שנה 
בהתאם להחלטות ועדת החינוך של הכנסת. 

תעריפים לתל"ן )תכניות לימוד נוספות( נקבעים בשיתוף עמותת הורי הגנים.

תשלום חובה: 
ביטוח תאונות אישיות

תכניות לימוד נוספות )תל"ן(: תשלום רשות
בכל גני-הילדים בעיר מתווספים לפעילות השוטפת תכניות שבועיות 

בתחום החינוך הגופני וריתמוסיקה.
קיום התכניות מותנה בהסכמת הורי הגן לתשלום רשות זה.

סל תרבות: תשלום רשות
כל גני הילדים צופים בשתי הצגות מותאמות גיל ותוכן במהלך השנה. 

קיום התכניות מותנה בהסכמת הורי הגן לתשלום רשות זה.

התשלום הנ"ל יתבצע דרך מח' הגבייה של עיריית רמת-השרון,
ב- 3 תשלומים בתאריכים: ספטמבר, אוקטובר-נובמבר 2020.

מעבר גן במהלך השנה
במקרים יוצאי דופן ניתן להגיש בקשת העברה מגן לגן לאחר תחילת הלימודים במוסד הנוכחי 
רק בין התאריכים 1/9/20 ועד 1/10/20 לשם כך יש למסור למחלקת חינוך קדם יסודי והגיל הרך 

טופס לוועדת העברות )טופס זה מופיע באתר(.
הוועדה מורכבת מגננת הגן, פסיכולוגית הגן, מפקחת משרד החינוך, יועצת חינוכית ומנהלת 

מחלקת קדם יסודי והגיל הרך, תתכנס תוך שבועיים מיום בקשת הבקשה.
לא יתכנו מעברים לאחר ה- 1/10/20.

גן מוכר שאינו רשמי
הורים המעוניינים שבנם/בתם ילמדו בגן המוכר שאינו רשמי, יסדירו את הרישום:

1. במערכת הרישום האינטרנטית גני ילדים של עיריית רמת השרון.
ד' מהאתר  ו-  ג'  נספח  מילוי  חובת   ,30/03/2020 יאוחר מתאריך  לא  וזאת  המוכש"ר  בגני   .2

הרישום ולשלוח למחלקה לחינוך קדם יסודי והגיל הרך.
על מנת לבצע את הרישום, יש להגיע לגן עם תעודת זהות הכוללת ספח בו רשומים הילדים 
וכתובת מגורים מעודכנת. לא ניתן לבצע את הרישום ללא צרוף  תעודת זהות עם ספח פתוח.

רישום כפול:
- לא יתבצע רישום גם לגן עירוני וגם לגן מוכש"ר.

הורים שרשמו לגן עירוני ולא ביטלו את הרישום עד לתאריך 30/03/2020, 
לא ינתן אישור לרישום לגן מוכש"ר. 

הורה שנרשם לגן מוכש"ר ומבקש העברה/רישום לגן עירוני, השיבוץ יעשה רק בסיס מקום פנוי.
הרישום לגן המוכר שאינו רשמי אינו מהווה שיבוץ סופי, אלא עד לקבלת אישור בכתב 

מהגן המוכר שאינו רשמי והרשות וזאת עד לתאריך 31/5/2020.

הגשת ערעור
בקשת הערעור תתאפשר בעת קבלת הודעת שיבוץ בלבד באתר האינטרנט בלבד של עיריית 

 www.ramat-hasharon.muni.il רמת השרון בכתובת
קריטריונים להגשת ערעור:

• סיבות אישיות/רפואיות חריגות – בצרוף מסמכים עדכניים
• גיל ילד • זרם חינוכי  

• איחוד או הפרדת אחים/אחיות • קירבה גאוגרפית  
הערעור יידון על ידי ועדת ערר.

חברי הועדה: מנהלת אגף החינוך, מפקחת על גני הילדים משרד החינוך, מנהלת מחלקת קדם 
יסודי אגף החינוך, נציג שרות פסיכולוגי, רכזת רישום, נציג ועד הורי גנ"י.

• ניתן להגיש ערעור אחד בלבד.
• חוות דעת של הגננת לא תתקבל.

• הרשות רשאית לבחון מקרים חריגים נוספים למעט מקרים המפורטים לעיל.
הרשות תעשה מאמץ לשבץ את התלמיד/ה בהתאם לבקשת ההורה בכפוף לשיקול דעת מקצועי 

ועל בסיס מקום פנוי בגן המבוקש יחד עם זאת, אין הרשות מחויבת לשבצו בגן המבוקש. 



בקשה לסייעת רפואית - המחלקה לטיפול בפרט:
הורים המבקשים סייעת רפואית צמודה לילד/ה הזקוק להשגחה צמודה, בגני העירייה בחינוך הרגיל 
יש  המסמך  את  חודשים(,   6 המסמך  )תוקף  מומחה,  מרופא  רפואי  מסמך  להמציא  מתבקשים  בלבד, 
להעביר למחלקה לטיפול בפרט עד 15/3/20, לצורך בדיקת זכאותו ע"י משרד הבריאות אשר לו סמכות 

לדון בבקשה.
חוזר מנכ"ל סייעות רפואיות בחינוך הרגיל

הנגשה פרטנית:
ילדים עם מוגבלויות זכאים ללמוד במערכת חינוך שוויונית, המאפשרת להם למצות את יכולותיהם 
צרכיו,  פי  על  הנגישות  בתחום  להתאמות  זכאי  מוגבלות  עם  תלמיד  כל  והחברתי.  הלימודי  בתחום 
מבנים  והנגשת  טיולים  הנגשת  על  וכן  והלמידה,  הפדגוגיה  ובתחום  המסייעת  הטכנולוגיה  בתחום 

המאפשרות לתלמיד להשתתף באופן מלא בפעילויות בתוך בית הספר ומחוצה לו.
הליך הנגשה פרטנית הוא הליך מורכב הכרוך באישורים ובהקצאת תקציבים ולכן עשוי לארוך זמן. 
על מנת להבטיח ביצוע התאמות פרטניות במוסד החינוך במועד, עומדת האפשרות להקדים את מועד 
הרישום ב 15 חודשים וזאת על מנת לאפשר לנו, בעירייה ובמוסד החינוכי לבצע את ההתאמות בזמן. 
כמו כן עומדת הזכות להורים להגיש בקשה עבור נגישות טכנולוגית פרטנית לילדים. פרטים נוספים 

ומסמכים להגשה בקישור המצורף. את המסמכים יש להגיש למחלקת פרט.

הליך בקשת נגישות פרטנית
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשע"ח 2018 

https://parents.education.gov.il/prhnet/special-education

גני חינוך מיוחד:
מחלקת הפרט מציעה שירותי חינוך מיוחד לילדים ומשפחות במגוון היבטים בשיתוף עם משרד החינוך, 
השירות הפסיכולוגי-חינוכי, האגף לשירותים חברתיים, המחלקות הפדגוגיות באגף החינוך. שירותי 
החינוך המיוחד מאפשרים את קידומם של הילדים בשלבי הגיל ההתפתחותיים מתוך שאיפה לשילוב 

מיטבי במעבר לבית הספר.
ברמת השרון פועלים 8 גני חינוך מיוחד, בהם לומדים ילדים החל מגיל 3 עם צרכים מיוחדים ומוגבלויות 
שונות. בכל כיתת גן משובצים 8-11 ילדים על פי גילם וסוג המגבלה. זכאות לשירותי חינוך מיוחד 
ניתנת על ידי ועדת אפיון וזכאות של משרד החינוך, אליה מופנים ילדים דרך המכונים להתפתחות 

הילד, הגננות והשירות הפסיכולוגי.

תהליך הפניית ילדים עבור שירותי חינוך מיוחד:
בעקבות רפורמה כוללת, החל משנת הלימודים תשפ"א יושם תיקון 11 לחוק החינוך המיוחד, המעניק 

להורים את זכות הבחירה לאופן מימוש שירותי החינוך המיוחד עבור ילדם ובחירת סוג המסגרת. 
הורים הסבורים כי לילדם ישנם קשיים בתחומים שונים: שפה, מוטוריקה, תקשורת, רגשי וכד' יפנו 
בהתאם  המיוחד,  החינוך  בשירותי  הילד  צרכי  ימוקדו  באבחון  הקושי.  לסוג  בהתאם  אבחון  להליכי 
למגבלה שאובחנה. את מסמכי האבחון יש להגיש למחלקת פרט עד לתאריך ה-31.3.2020. במידה והילד 
נמצא במסגרת גן יש לצרף שאלון גננת שיועבר על ידה למחלקת הפרט. הועדות תתקיימנה בחודשים 
דצמבר- מאי לתלמידים שהוגשו עד חודש מרץ של אותה שנה. הועדה הינה עבור מתן זכאות לשירותי 

חינוך מיוחד.
יישום חוק החינוך המיוחד מאפשר לילדים עם צרכים מיוחדים ללמוד במסגרת של החינוך המיוחד או 
במסגרת החינוך הרגיל, בכיתות חינוך מיוחד, בשילוב יחידני, בעזרת תוספת של שירותים חינוכיים 

וטיפוליים. 

מתי"א - מרכז תמיכה אזורי-יישובי: 
ברמת השרון פועל מתי"א שרונים - מרכז תמיכה ישובי/אזורי, שתפקידו לרכז את המענים הטיפוליים 

והחינוכיים למוסדות החינוך, על מנת לאפשר לתלמידים הזכאים שילוב מיטבי במסגרת. ב
צוות מתי"א מדריכות מקצועיות המלוות ותומכות מקצועית בצוותים החינוכיים. 

.matia@012.net.il 09-9564401 -מתי"א שרונים

ועדות שיבוץ:
ועדות שיבוץ מתקיימות מסוף חודש יוני בהתאם להחלטות ועדות האפיון והזכאות על סוג המסגרת 
ובהתאם לגיל ואפיון הילדים. ההורים מקבלים הודעה בכתב על הזכאות והשיבוץ. בתום ועדת השיבוץ 

ולאחר קבלת המכתב ניתן לגשת לרישום בהתאם.

בקשה להשגה ועדות איפיון וזכאות:
במקרים בהם ועדת אפיון וזכאות מחליטה כי הילדים )בגיל גן חובה( אינם זקוקים למסגרת מיוחדת, 
הנושא מועבר לדיון צוות רב מקצועי בגני הילדים על מנת לקבל סיוע בגן רגיל  והם נרשמים לגן רגיל.
במידה וההורים מתנגדים להחלטת הוועדה, זכותם לגשת לוועדת השגה תוך 21 יום מקבלת ההחלטה.

גני חינוך מיוחד



השירות הפסיכולוגי החינוכי הינו מחלקה באגף החינוך, נותן מענה לתלמידים, להורים, לצוותי החינוך 
לתלמידי  חודשים  שלושה  מגיל  החל  ניתן  השרות  קהילתיים.  ולגורמים  הספר  בבתי  הילדים,  בגני 

מעונות היום העירוניים ועד לסיום התיכון. 

מה תפקיד הפסיכולוג החינוכי במסגרת הגן?
הפסיכולוג מבקר בגן בקביעות לאורך שנת הלימודים ועוסק במשימות של איתור ומעקב של ילדים 
הזקוקים לסיוע בתחומי ההתפתחות השונים, כמו גם בהתערבות ומניעה, הוא משמש בראש ובראשונה 
כתובת לליווי והיוועצות לגננת בסוגיות שונות לגבי התלמידים ואקלים הגן, תוך הפעלת שיקול דעת 

מקצועי, ביצוע תצפיות, אבחון או הערכה  פסיכולוגיים בתאום מלא עמכם. 
לעיתים הפסיכולוג יפנה אתכם ההורים אל גורמי חוץ מומחים כגון המכון להתפתחות הילד לשם ביצוע 
הערכה, וזאת בשיתוף פעולה אל מול גורמי הטיפול הפרא-רפואיים, וביחד עם הגננת תיבנה תוכנית 

אישית. בהתאם לצורך יוצע גם ייעוץ קצר טווח להורים ולילדים.   
פסיכולוג הגן מהווה כתובת מכילה ומקצועית להורים לצורך הכוונה בתחומי ההתפתחות השונים וכדי 

לתת מענה על קשיים וסוגיות שעולים. 
הפניה לפסיכולוג הגן מתבצעת בתאום עם הגננת, ניתן גם לפנות באופן ישיר לשרות הפסיכולוגי. 
הפסיכולוג מהווה לאורך כל השנה כתובת ראשית לסיוע במצבי חירום ומשבר להורים ולצוות הגן. 

המעבר ממעון או גן פרטי לגן עירוני-על קצה המזלג
העלייה לגן הנה התקדמות טבעית, רצויה ובריאה בשלבי התפתחותו וצמיחתו האישית של ילד. 

היכולת של ילד להתמודד עם מעברים ושינויים הנה חלק מן החוסן האישי שיאפשר לו להיות בוגר 
עצמאי בסביבתו. 

אנו רוצים לצייד אתכם במספר "טיפים" ועצות על מנת שהמעבר יעשה על הצד הטוב ביותר:

1. הפכו את העליה לגן לחגיגה - 
הכניסו אוירה של חג לכבוד המעבר. תנו לילד תחושה שהנה הוא הופך לגדול, שדרו לו תחושות של 

גאווה. ספרו לו שהוא הולך ללמוד דברים חדשים שהוא לא מכיר. 

2. הכנה מראש מפחיתה מתחים - 
רצוי ומומלץ לאפשר לילד ביקור וסיור בגן. אם לא מסתדר, תוכלו לסייר מחוץ לגן במהלך טיול נינוח, 
את  מראש  שיכיר  חשוב  החדש.  הגן  של  המקום  את  לו  ולהראות  לידו  פעם  מידי  הרכב  עם  לעצור 
סדר היום בגן ואיך יראה יום לימודים. אתם גם יכולים לשתף אותו בערב ההורים שלקחתם בו חלק, 
לו מגירה משלו ושיש בגן המון משחקים... המעבר  שהכרתם את הגננת, שראיתם את הגן, שתהיה 

ממעון או גן פרטי לגן העירוני – על קצה המזלג.

3. סמכו על ילדכם כי יסתגל בקלות - 
גם כאשר נדמה לכם שילדכם לא יצליח להתמודד, שדרו לו בטחון ביכולותיו. יחס מגונן מדי מעביר לו 
את המסר שהוא לא יכול ולא מסוגל. כמובן שאם ילדכם מגלה קושי ובוכה, אל תתעלמו, תנו לו להביע 
את רגשותיו, אמרו לו שזה זמני, והבטיחו לו כי התחושות הללו יעברו בקרוב. השתדלו מאד בבוקר 

לקצר את שהותכם בגן ואל "תמתחו" את הפרידה יתר על המידה.

4. סמכו על הגננת והצוות החינוכי, ושתפו אותם - 
אחד הדברים החשובים בהסתגלותו של ילד למסגרת היא עמדה פנימית חיובית של הוריו כלפי הצוות 
החינוכי. ראו את הגננת כשותפה חשובה בתהליך גדילתו של ילדכם. אחרי הכל, היא זאת שתימצא 
על  להקשות  העלולות  בעיות  ידועות  כאשר  אותה.  קשיים, שתפו  עולים  אם  היום.  שעות  רוב  עמו 
הסתגלותו של ילד לגן, עדיף ליידע מוקדם ככל האפשר. לדוגמא - שינויים ומשברים במשפחה, קשיים 

התפתחותיים וכדומה.

5. נסיגה זמנית בהתנהגות היא תופעה נורמטיבית - 
כניסה למסגרת חדשה היא הליכה אל הלא נודע, ומטבעה מעוררת חששות ותגובות שונות אצל ילדים. 
ייתכן חששות ותגובות שונות אצל ילדים. ייתכן כי ילדים גמולים ישובו להרטיב עם המעבר לגן. קבלו 
זאת בהבנה ואל תכעסו. התופעה אמורה לחלוף מעצמה במהלך החודש. ישנם ילדים שמרבים לבכות 
בבית ומסרבים ללכת לגן בבוקר, יש שמגלים עייפות רבה או לחילופין קשיי שינה והרדמות. ישנם 
ילדים שמתרגלים מהר ויש כאלו שלוקח להם יותר זמן. זה בסדר גמור! לכל ילד יש את הקצב שלו. 

ובכל מקרה, אתם לא לבד! אנו כאן כדי לסייע ולעזור.

6. גמילה מחיתולים - 
גמילה מחיתולים היא נושא המעסיק הורים רבים, במיוחד לקראת המעבר לגן העירוני בגיל שלוש. 
'בשל לגמילה'? מה לעשות אם הוא  כיצד להתחיל את התהליך? מתי הזמן הנכון? איך אדע שהילד 
מסרב? ילדים אחרים בגילו כבר גמולים מזמן... אלו רק חלק מסימני השאלה שמטרידים הורים רבים. 

על זאת ועוד אתם מוזמנים לקרוא באתר האינטרנט שלנו, באתר של עיריית רמת השרון.

ליצירת קשר ופרטים נוספים על השירות הפסיכולוגי-חינוכי:
רחוב יצחק שדה 4, אגף החינוך, רמת השרון. 

מנהלת : גב' קרן גל-מיכלזון
טלפון: 7602499 03- פקס: 03-7602490

shapacha@ramat-hasharon.muni.il :מייל
קבלת קהל ומענה טלפוני במזכירות, ימים א'-ה' בין השעות 8:00-14:00  

גב' אריאלה שפירשטיין
גב' ליאת ברמלי

השירות הפסיכולוגי חינוכי



הנהגת הורי הגנים ברמת השרון, הפועלת כעמותה, הוקמה בכדי לסייע ולקדם את החינוך לגיל הרך 
בגני הילדים ברמת השרון, שיפור התנאים בצהרונים והגנים בנושאי תכניות החינוך, קייטנות, מזון, 

בינוי, בטיחות, איכות צוותי החינוך והליווי המקצועי לגנים. 

ההנהגה )העמותה( מנוהלת על ידי הורים מתנדבים, העובדים בשיתוף פעולה מלא מול כלל הגורמים 
המקצועיים לרבות: אגף החינוך, מגוונים, יול"א, חברת הקייטרינג, העירייה וגופים נוספים.

כמייצגים את ההורים מול כלל גורמים אלו מומלץ לפנות אלינו בכל נושא/בעיה פרטנית או בעיה בגן 
על מנת שנוכל לסייע בצורה המיטבית.

ganim.horim@gmail.com :ניתן לפנות אלינו במייל
/https://www.facebook.com/groups/374568705977673 :ובדף הפייסבוק

רשת מגוונים- מרכזים קהילתיים ברמת השרון מפעילה עבור עיריית רמת השרון את תכנית יול"א
בשעות  הגנים  לילדי  וחברתי  חינוכי  ערכי,  מענה  נותנת  התכנית  הגנים(.  לילדי  ארוך  לימודים  )יום 

הצהריים, תוך שימת דגש לצרכי הפרט וכלל ילדי הגן.
התכנית פועלת בימים ראשון עד חמישי, בהם מופעל הגן ע"י משרד החינוך, 

בין השעות 14:00 ועד 16:30. 
התכנית משקיעה משאבים רבים בבחירת אנשי צוות מתאימים, בתכנית חינוכית, בהכשרות לצוותים, 

בבחירת חוגים ובתזונה בריאה וטעימה.
כל הגנים נמצאים תחת פיקוח ע"י הרכזים הפדגוגיים, מטה יול"א, תזונאית, משרד הבריאות, 

)בקייטנות גם ע"י משרד החינוך( ועוד.

תכנית יול"א משתפת פעולה עם הנהגת ההורים, אשר נבחרת ע"י הורי הגנים מתוך ועדי ההורים של 
הגנים בתחילת כל שנה. ההנהגה מייצגת את כלל ההורים כלפי הרשות המקומית וכלפי רשת מגוונים.

ganim.horim@gmail.com :לפניות לעמותת הורי הגנים

רכזים פדגוגים: בתכנית יול"א 3 רכזים האחראים על קבוצת גנים בעיר לפי אזורים גאוגרפיים, על 
התוכן הפדגוגי והכשרת הצוותים בשטח ומענה מקצועי להורים שבגן.

הכשרות והשתלמויות: צוותי תכנית יול"א בגנים עוברים במהלך כל השנה סדרת הכשרות, ע"י הרכזים 
והמדריכים המקצועיים, בהתאם לצרכים הרלבנטיים לכל צוות, על מנת לתת מענה חינוכי מיטבי לילדי 
יול"א. בנוסף, מתקיים קורס מובילות צהרונים בשיתוף עם מכללת "לוינסקי" ומרצים מהאקדמיה, ליווי 
צמוד של רכזים חינוכיים ומנתחת התנהגות, המגיעים לגנים עם אתגרים, ומכשירים את צוות הגן, 

כיצד להתנהל בצורה מקצועית ונכונה בגן. 

תכנית הפדגוגית: תכנית מס"ע-מורשת, ספרות, ערכים, תכנית העשרה המעודדת ערכים חברתיים, 
חיבור לספרות וטיפוח קשרים רגשיים חברתיים בקרב הילדים וע"י משחק ויצירה. בכל חודש מובילת 

הגן מקבלת חוברת תוכן עשירה לצד הצעות לפעילויות.

תזונה: תכנית התזונה של יול"א נבנית ע"י איריס פסקין, תזונאית מוסמכת בשיתוף הנהגת ההורים. 
בנוסף איריס מכשירה את הצוותים בגנים, כיצד לעודד את הילדים לתזונה בריאה ומזינה. כל נושא 
התזונה נמצא בעדיפות עליונה בתכנית יול"א ועובר תהליכי בקרה ואיכות קפדניים מאוד ע"י משרד 

הבריאות, מעבדה חיצונית, וצוותי הגנים.

חופשים: במהלך החופשות מתקיימות קייטנות בהתאם לתכנית אב, שנקבעת עם הנהגת הורי הגנים, 
כמענה לצרכי הילדים והוריהם. לוח קייטנות מתפרסם בתחילת השנה באתר מגוונים. 

Ayelety@migvanim.com מנהלת תחום הגיל הרך מגוונים, אילת יגור
yula@migvanim.com 03-7600195/176 לפנייה בנושאי גבייה ורישום: שני חדד ומעיין לוי

rinat@migvanim.com לפנייה בנושא אלרגיות וסייעות רפואיות ואישיות: רינת דויד

הנהגת הורי הגנים ברמת השרוןתכנית יול”א - מגוונים



חוגים: 
במסגרת העשרה גנית ישתתפו ילדי הגנים בשני חוגים: ריתמוסיקה וחינוך גופני. 

אני והשוטר שלי: 
התנהגות  כללי  הקניית  והשוטרים,  המשטרה  לתפקידי  הילדים  יחשפו  מרץ-מאי  החודשים  במהלך 

בכביש וברכב וטיפוח אזרחות טובה. הנושא ילווה על ידי השוטר הקהילתי בעיר.

סל תרבות: 
חשיפת הילד למופעי תרבות מתחומי אמנות שונים: מוסיקה, מחול, תיאטרון ואמנות פלסטית, במטרה 
להעשיר את עולמו התרבותי והחוויתי של הילד ולחשפו בפני אפשרויות לאתר כישורים אמנותיים 

הטמונים בו ולעודדו לפתחם. 
הצגה גדולה בבית יד לבנים והצגה קטנה בגן או יציאה למוזיאון.

מעברים: 
וכן לבנות בסיס של  בין הגן לבית הספר היסודי  ולרכך את תהליך המעבר  תוכנית שמטרתה להקל 
מפגשים  וכוללת  השנה  כל  לאורך  נמשכת  המעברים  תוכנית  לביה"ס.  הגן  בין  פעולה  ושיתוף  אמון 
בין הצוותים החינוכיים, מפגשים בין ילדי גן החובה וילדי ביה"ס ומפגשי הכרות בין ההורים והצוות 

החינוכי הטיפולי.

אור ירוק: 
הבנה  של  והתנהגות  חשיבה  הרגלי  לטפח  מכוונת  בדרכים  בטיחות  התנהגות  של  תרבות  טיפוח 

התחשבות ושותפות בדרך.

זה"ב בגן: 
כללי  את  הגן  בגילאי  ילדים  ללמד  שמטרתה  תכנית  היא  בגן(  בדרכים  )זהירות  בגן"  "זהב  תכנית 
 - ותנועת של"מ  ירוק"  "אור  ידי  על  מופעלת  חיים. במסגרת התכנית, אשר  כדרך  הבטיחות בדרכים 
החברה למתנ"סים, בשיתוף משרד החינוך והרשויות המקומיות, מגיעים מדי שבוע מתנדבי העמותה 
לגני ילדים ומדריכים ילדים בנושאים הקשורים לבטיחות בדרכים. מתנדבי זה"ב בגן הופכים לדמויות 

משמעותיות עבור הילדים ומשמשים מודל לחיקוי והערכה.
הפעילות מתבצעת באמצעות סיפורים, שירים, משחקים, דפי עבודה וצביעה. המסרים שאותם מביאים 
בנוסף,  בדרכים.  נכונה  התנהגות  דרכי  של  להטמעה  מסייעים  חווייתית,  ובדרך  בעקביות  המתנדבים 

הילדים משמשים כ"שגרירים" לנושא ומעבירים את המסרים להורים ולשאר בני המשפחה.

סב/סבתא גן :
מגיעים  לגנים  העיר.  ברחבי  הילדים  בגני  פועלת  אשר  התנדבות  תכנית  היא  בגן  סב/סבתא  תכנית 
הילדים באחד מתחומי הדעת  זה המתנדב/ת מעשיר/ה את  ביום  מתנדב או מתנדבת אחת לשבוע. 
בהם הם לוקח חלק כמו אפייה, סריגה, עבודות גינון, שירה וסיפורים, כאשר הילדים שותפים פעילים 
ולומדים תוך כדי חוויה משותפת עם המתנדב. מדי שבוע הילדים מצפים לבואם של הסב או סבתא 
ולפעילויות עמם. המתנדבים משולבים בפעילויות על פי סדר היום בגן ומוזמנים למסיבות ולאירועים 

של הגן, כך שלמעשה הם חלק בלתי נפרד מצוות הגן ומסייעים לצוות.

תכנית שימור טבע עירוני בגני הילדים ברמת השרון: 
חובה  בגני  שפועלת  הסביבה,  לאיכות  המחלקה  עם  הרך  והגיל  יסודי  קדם  מחלקת  בשיתוף  תכנית 

שעוסקת בהטמעת חשיבות הטבע העירוני בעידן המודרני. 
מקיימות  התנהגויות  יסגלו  הלימוד  ובאמצעות  העירוני  הטבע  מרכיבי  את  ויכירו  ילמדו  הגנים  ילדי 
ולילדים  לגננות  ולסביבה הקרובה. המפגשים מעוברים  וידעו להעביר את המסר למשפחתם  בנושא 

בתהליך פנים גני בצורה חווייתית, מעשירה ומלמדת.

סייעות מובילות שינוי: 
תוכנית עשירה מובנית המועברת ע"י החברה להגנת הטבע בהובלת המחלקה לאיכות הסביבה ומטרתה 
הכשרת ככל הצוותים בגן להעשרת הסביבה הטבעית בגן, שמירה על הקיימות, חקר, יצירתיות ולמידה. 

תפיסה שמאמינה כי שיתוף הסייעות בלמידה תוביל לעשייה רבה יותר בתחום הגן.

מחשוב גני הילדים:
בכל גני הילדים ברמת השרון קיימים מחשבים המחוברים לאינטרנט. גוגלה- כלי גוגלה הינם כלים 
ממוחשבים המיועדים לקדם את החינוך ואת התפתחות הילדים הצעירים. בעולם שלנו שכולו מתוקשב 
וטכנולוגי הכלי מאפשר לילדי הגיל הרך בגן לפעול בדרך טובה לפי יכולתם ורמתם בהתאם לנלמד בגן 

ולפתח להם את היכולות הטכנולוגיות.

עידוד קריאה ושיתוף עם הספרייה העירונית: 
הקריאה מפתחת את החשיבה, את אוצר המילים ואת ידע העולם. בעידן היום חשיבות לטפח ולשמור 
בספרייה  ביקורים  למספר  מגיעים  הילדים  גני  העירונית  הספרייה  עם  בשיתוף  הקריאה  חדוות  את 

להכרות, למידה ואף לשעת סיפורעם סופר/ מאייר ספרים.

חיוכים: 
תוכנית לקידום בריאות הפה והשיניים בגני הילדים בשיתוף ג'וינט ישראל והמחלקה לרפואת שיניים 

באוניברסיטה העברית.
מטרות החינוך: 

• הפחתת ומניעת מקרי עששת בקרב ילדים בגיל הרך.
• הקניית והטמעת הרגלי צחצוח שיניים יעיל ושגרתי.

• הגברת מיומנות הורי ילדי הגן והצוותים החינוכיים בקידום בריאות הפה והשיניים.
• יצירת סביבה תומכת בגני הילדים להצלחת התוכנית.

גנים מקדמי בריאות:
הקניות הרגלים והטמעת אורח חיים בריא כבר בגיל הרך כחלק מכישורי החיים שילדים רוכשים:

הגן יעסוק בתחומים הבאים: 
א. חינוך לתזונה בריאה.

ב. שיגרה פעילה.
ג. היגיינה אישית וסביבתית.

ד. רווחה רגשית ומניעת סיכונים.

מבט לעשייה החינוכית בגנים



תוכנית חוסן: 
תכנית לילדי גני החובה לפיתוח וזיהוי רגשות. התוכנית מועברת על ידי היועצת החינוכית של משרד 
החינוך לגגנות בעיר והן מיישמות את התכנית  לילדי הגן בקבוצה של עד שמונה ילדים בשיתוף צוות 

הגן.

תוכנית התקשורת:
התקשרו"ת הורות תומכת קשר ותקווה, תכנית ייחודית של השירות הפסיכולוגי-חינוכי יוצאת לדרך 

מיד לאחר חנוכה תש"פ.
למי מיועדת התוכנית?

הורים לילידים גילאי 3-6 הרוצים ללמוד כיצד להתמודד עם גבולות ולייצר אווירה חיובית בבית.
מה לומדים בתוכנית?

• לחזק את הקשר עם הילד/ה וליהנות ממנו דרך משחק ועידוד חיובי.
• פתרון בעיות בבית, ניהול כעסים, התמודדות עם לחץ ועוד.

 
לראות: 

העמותה לחקר בריאות העין בשיתוף המחלקה לקדם יסודי והגיל הרך החלה בפרויקט בדיקה בגנים 
בשנת הלימודים תש"פ. הבדיקה נעשית ע"י אופטמיטריסטים המגיעים לגן בתיאום עם הגננת בכפוף 
לאישור ההורים. מטרת הבדיקה איתור בעיות עיניים משמעותיות בגיל הצעיר והפנייה להתחלת טיפול.

הקוד האתי בגן הילדים: 
הינה תוכנית הדגל של סמינר הקיבוצים. תוכנית שבשנת תש"פ שולבה אליה נציגות מכובדת מגננות 
רמת השרון. האמונה שיש לחבר בין העשייה החינוכית בגנים ובין האקדמיה. המטרה בשיתוף הפעולה 
הצוות  הילדים,  ובניית קשר עם  הקוד שעובדים בשיח משתף  הליבה של  לפי עקרונות  עבודה  הנה 

החינוכי, ההורים והקהילה הרחבה.

הגן הדיאלוגי:
באופן מתמיד בהתאם  הייחודי שלהם  הגן  וליצור את  ולצוות לפתח  לילדים  "הגן העתידי" מאפשר 
למציאות המשתנה, תוך אינטראקציה מיטבית בין כל השותפים, ניצול הזדמנויות מאפשרות וסביבות 
דגמים  ליצירת  מובילה  העתידי"  "הגן  תפיסת  וטכנולוגיות(.  פיזיות  קהילתיות,  )אנושיות,  מגוונות 
ומודלים הייחודיים לצוותי הגנים, לקבוצת הילדים, למשפחותיהם, לאפיוני הקהילה אליה הם שייכים 
אחד  מצד  משותפים  פדגוגיים  עוגנים  על  מתבססים  אלה  מודלים  הגן.  נמצא  בו  הפיזי  למרחב  וכן 
)עוגני הגן העתידי( ועל ייחודיות המתאימה לילדים, לצוות לקהילה לסביבה מצד שני. רציונל הגישה 
הדיאלוגית לדעת להקשיב, לוותר על מוקדי שליטה, לעשות את התיווך הנכון, לגרום לאינטראקציה 
כך... הגישה הדיאלוגית מטרתה  זה לא  נראה פשוט אך  זה  אולי   – נוכח באמת  ולהיות  משמעותית 

שכמבוגרים נהיה במקום זה: נלמד אותו, נבין אותו, נחקור כיצד להיות בו, וניישם אותו.



יצירת קשר עם מחלקת קדם יסודי והגיל הרך:
מנהלת המחלקה: דליה יואל
רכזת רישום: אילנה עוזרי

eilana_o@ramat-hasharon.muni.il :דוא"ל
טלפון: 03-7602454

מענה טלפוני:
ימים א'-ה' - 12:00-08:00

ימי ג' - 18:00-16:00

קבלת קהל במהלך השנה:
ימים א' עד ה' - 12:00-09:00

ימי ג' - 18:00-16:00
כתובתנו: יצחק שדה 4 רמת השרון

יצירת קשר עם מחלקת פרט:
מנהלת המחלקה: מעיין אורלב
מזכירת המחלקה: לירון בן דהן

liron_bd@ramat-hasharon.muni.il :דוא”ל
טלפון: 03-7602455

מענה טלפוני:
ימים א’-ה’ - 16:00-08:00

קבלת קהל במהלך השנה:
ימים א’ עד ה’ - 12:00-09:00

כתובתנו: יצחק שדה 4 רמת השרון

יצירת קשר עם מחלקת השירות הפסיכולוגי-חינוכי:
מנהלת המחלקה: קרן גל-מיכלזון

מזכירת המחלקה: אריאלה שפירשטיין
shapacha@ramat-hasharon.muni.il :דוא”ל

טלפון: 03-7602499 פקס: 03-7602490

קבלת קהל ומענה טלפוני במזכירות:
ימים א’ עד ה’ - 14:00-08:00

כתובתנו: יצחק שדה 4 רמת השרון


