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 גני הילדים במושב בשנת תשפ"א -סיכום פגישה 

קיימנו ישיבת עדכון לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה )תשפ"א( בגני הילדים  2020במרץ  1בתאריך 

בו ישנן  במושב. ראשית הוזכר כי בגן יאשיה פועלים שני גנים: גן ניצן לילדי טרום טרום חובה, וגן תמר

רום חובה וחובה. ברצוננו להביא בפניכם את עיקרי הנושאים שעלו בפגישה לקראת ט –שתי שכבות גיל 

 השנה הבאה:

 33ילדים לפחות, ונכון למועד הפגישה נרשמו  36כדי לפתוח את שני הגנים נדרשת הרשמה של  .1

מו בסוף פברואר, ילדי הגנים של השנה הבאה. מועדי ההרשמה הסתיי 37-ילדים בלבד, מתוך כ

ועל כן כל מי שטרם נרשם נדרש לעשות זאת בהקדם. אנא ידעו את חבריכם, כמו כן ועדת חינוך 

 תעשה מאמץ לסייע באיתור מי שטרם נרשם.

השנה ישנה חשיבות גם לפתיחת הצהרון ועשויה להיות לכך השפעה על פתיחת שני הגנים. אם  .2

י יפתח צהרון אזורי באמץ. במקרה כזה ייתכן לא יהיו מספיק נרשמים לצהרון ההערכה היא כ

 35-שילדי הצהרון יעברו לגן באמץ, מה שעשוי להוריד את מספר ילדי הגנים במושב מתחת ל

 וכתוצאה מכך לאפשר פתיחת גן אחד בלבד במושב.

המועצה הגישה למשרד החינוך בקשה לתקצוב בניית גן חדש במושב. הבקשה אושרה עקרונית,  .3

. אם לא יפתחו שני הגנים בשנה הבאה, בגלל מיעוט נרשמים במושב, הבקשה אך טרם תוקצבה

 לא תתוקצב.

כדי לסייע בניהול עתידי של הרישום מומלץ לעדכן את כתובת המגורים במשרד הפנים, כך  .4

שהכתובת המעודכנת תהייה בגן יאשיה. מעבר לכך שהדבר יסייע בעתיד להעריך מראש את 

שוב להדגיש כי יש לכך השלכות גם על תקציב ההסעות ח –תר מספר הילדים בצורה טובה יו

מועצה לא מקבלת עבורו ה –של ילדי בתי הספר. ילד שכתובתו הרשומה היא לא בעמק חפר 

 תקציב הסעות מהמדינה וכתוצאה מכך תקציב ההסעות שלנו נפגע.

 

 בכל שאלה או בעיה מוזמנים לפנות אל נציגי ועדת חינוך במושב,

 נחום, יוני דוד, תמר דרייכלינגר-קרסו, מירב קריב-ו"ר הוועדה, ליאור רותם, רוני רזי –איילת שכטר 


