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הורים יקרים,
בפתחו של הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"א, אני מתכבדת להציג 

בפניכם חוברת ובה מרוכז כל המידע שיסייע בידכם ברישום לגנים.

במהלך שנת 2020, מערכת החינוך תוקצבה בסכום שיא של 112 מיליון שקלים, 
למעלה משליש מתקציב העירייה, כל זאת מתוך תפיסה שכדי לייצר מערכת חינוך 

חזקה ואיכותית, נדרשת השקעה בכל שכבות הגיל ולמען כלל האוכלוסיות בעיר.

בחוברת תוכלו למצוא את התכניות הלימודיות שנכללות בגני הילדים, ביניהן 
חושבים שפה, ספריית הפיג'מה, סיפור על במה, תכנית אור, תקשוב, זהב בגן, 

תכלית, השוטר שלי ואני, חינוך לבריאות, ועוד רבות ונוספות.

 במהלך הקיץ האחרון ביצענו בגני הילדים עבודות שדרוג רבות, הן בחללים
הפנימיים של הגנים והן בחצרות, כל זאת לצד פתיחתם של שישה גני ילדים חדשים. 
אנו נמשיך להשקיע משאבים נוספים עבור ילדיכם מתוך אמונה כי יש חשיבות רבה 

למבנה הפיזי שעומד לרשות הילדים.

תקופת הגן הינה תקופה מעצבת שמתחילה כעת ותסתיים עם הגעתו של הילד 
לבגרות, כשהוא מצויד בידע, חוויות וחשוב מכל - ערכים. מערכת החינוך באור יהודה 
מובילה ומתגאה באנשי מקצוע שהחינוך עבורם הוא דרך חיים ושליחות. צוותי החינוך 

בגני הילדים הם מהעובדים המסורים ביותר בעירייה וזוכים להערכה רבה בעיר.

אני סמוכה ובטוחה כי יחד עמכם ההורים, כשותפים אמיצים להליך החינוך של 
ילדיכם, נוכל להביא למיצוי היכולות של הילדים ועל ידי כך להפוך תקופה קסומה זו 

למהנה, ערכית ותורמת.

בברכת שנת לימודים מוצלחת ומהנה.

דברי
פתיחה
ראש העיר
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)חייב רישום לפי חוק חינוך חובה(

 שנתון 3 טרום 
טרום חובה

ג' בטבת התשע"ז )1.1.17( 
י"ג טבת התשע"ח ) 31.12.17(

שנתון 5 גן חובה
י' בטבת התשע"ה 

)1.1.15( עד י"ט בטבת 
התשע"ו )31.12.15(      

שנתון 4 גן טרום חובה
כ' בטבת התשע"ו )1.1.16( 

עד ב' בטבת התשע"ז 
       )31.12.16(

www.oryehuda.muni.il )"מומלץ להירשם באתר האינטרנט העירוני )לשונית "חם בעיר

הרישום באתר האינטרנט העירוני יתבצע עד 27.2.20

הרישום לכל הגנים ולכל הגילאים מתבצע גם במרכז להב"ה - רחוב הבנים 10, 
אור יהודה, בין התאריכים:

יום שני, א' שבט תש"ף  27.01.20 ועד ליום שלישי ט"ז בשבט 11.02.20 בשעות 
 12:00-8:00 )לא כולל ימי שישי(. 

בימי שלישי בתאריכים: 28.01.20, 04.02.20, 11.02.20 יתבצע הרישום בנוסף גם 
אחר הצהריים בשעות 18:00-16:00.

לתשומת לבכם! תושבים חדשים ותושבים שאינם רשומים במרשם התושבים של 
העיר צריכים להצטייד בעת הרישום בחוזה שכירות/רכישת דירה, בו מצוינים גוש וחלקה 

או כתובת מדויקת עם מועד הכניסה לדירה, חשבון מיסי עירייה )במידה ויש( וביטול 
רישום מהרשות בה הם היו רשומים.

שימו לב! ילדים בגילאי 3-5 שמבקרים בשנה"ל הנוכחית בגני טרום חובה וטרום 
טרום חייבים להירשם מחדש!

גילאי רישום

תאריכים ואופן ביצוע הרישום

 הנחיות
רישום לגן

8



איש קשרזרם חינוכיכתובתשם הגן
הרב גוטליבמוכר שאינו רשמיחלוצים 5מרים יהלום
הרב גוטליבמוכר שאינו רשמיהפלמ״ח 40חגית ספיר
הרב גוטליבמוכר שאינו רשמיסמטת חברון 6שילה רחל

הרב גוטליבמוכר שאינו רשמיבר לב 9מיכל
הרב גוטליבמוכר שאינו רשמיהסביון 6ציפי

הרב גוטליבמוכר שאינו רשמיז׳בוטינסקי 3רבקי
הרב גוטליבמוכר שאינו רשמיהשקמה 14רותי

הרב גוטליבמוכר שאינו רשמיהסביון 6צביה
הרב גוטליבמוכר שאינו רשמיז׳בוטינסקי 3גילי

הרב גוטליבמוכר שאינו רשמיז׳בוטינסקי 14אסתי
הרב גוטליבמוכר שאינו רשמיכצנלסון 20שרה וייס )שפתי( 

הרב גוטליבמוכר שאינו רשמיהבנים 10נחמי אליאסן 
הרב גיל דודמוכר שאינו רשמיעזרא הסופר 2מאור ישראל

הרב גיל דודמוכר שאינו רשמיהרב עובדיה יוסף 2עידן 1
הרב גיל דודמוכר שאינו רשמיהרב עובדיה יוסף 2עידן 2

הגב' רבקה ריזלמוכר שאינו רשמייוסף קארו 6מכתב מאליהו

 * תעודת זהות של ההורה עם פרטי הילד הנרשם, עם ציון כתובת מעודכנת.
* טופס תשלום מיסים בכתובת הנ״ל או חוזה להשכרת/רכישת דירה בעיר.

בהתאם לסעיף 2)א( לחוק עדכון כתובת, 
התשס״ה-2005 אם נרשמה כתובת נוספת למשלוח 

דואר לקטין, יהיה משלוח דואר על ידי העירייה 
להורה, בעניין ילדו הקטין, לכתובתו למשלוח דואר 

הרשומה במרשם האוכלוסין או לכתובת שיעדכן 
ההורה במחלקת גני הילדים וכן לכתובת הנוספת 

הרשומה כאמור. 

רשימת גני הילדים המוכרים שאינם רשמיים

מסמכים הדרושים בעת הרישום



להלן פירוט תשלומי הרשות באישור מפקחות גני הילדים מטעם 
מחוז ת״א / משרד החינוך:

התשלומים היחידים המותרים לגילאי 3-5 לגבייה באמצעות הרשות 
המקומית הינם תשלומי חובה ותשלומי הרשות כמפורט בחוזר מנכ"ל של משרד 
החינוך )תשלומי הרשות הם שירותים ומוצרים שהמדינה והרשויות המקומיות אינן 

מחויבות לתיתם בחינם(.

הסכומים הנ"ל מבוססים על הסכומים המותרים לגבייה בשנת הלימודים תש"ף 
על פי חוזר מנכ"ל. יתכנו שינויים ע"י משרד החינוך לקראת שנת תשפ"א.

* באתר האינטרנט בעת הרישום יופיע מסמך זה ובו תתבקשו לסמן באם אתם 
מסכימים לגביית התשלומים הנ"ל.

* רכישות שירותים מרצון - 125 ₪ לשנה
* הזנה – 750 ₪ לשנה

* סל תרבות – 79 ₪ לשנה 
* תל"ן )שיעורי ריתמוסיקה וספורט( – 480 ₪ לשנה 

* מסיבת סיום – 54 ₪ לשנה
סה"כ: 1488 ₪ לשנה 

חשוב מאוד לדעת

שעות הפעילות בימים הראשונים לשנת הלימודים עבור ילדים שזוהי 
שנתם הראשונה בחינוך הפורמאלי:

 ביום הראשון ללימודים )1/9/20(: 10:00-7:30
 ביום השני ללימודים )2/9/20(: 11:00-7:30 

החל מהיום השלישי ללימודים יתנהלו הלימודים כסדרם.
אנו ממליצים על העברת מסר חיובי ומרגיע לילדים טרם הכניסה לגנים על מנת 

להקל עליהם את השתלבותם בגן וקבלת מסגרת הכללים החדשה.

ימים ראשון עד חמישי 14:00-7:30 | ימי שישי 12:45-7:30
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תשלומי הורים 
לשנה״ל תשפ״א

שעות הפעילות בגן 


