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“החינוך היעיל ביותר הוא לתת לילד
לשחק בדברים נפלאים...“ אפלטון

הורים יקרים,
בשנה”ל תשע”ט גני הילדים יועשרו בתכניות ופעילויות חינוכיות מגוונות:  

תכנית לאורח חיים בריא )שיעורי ספורט בשילוב פעילויות קהילתיות והרצאות בנושא 
תזונה בריאה(, אומנות בגיל הרך, גנים רוקדים, ילדים לומדים שפת גישור לתקשורת 
מקרבת, גנים אשר שמים דגש על חקר המדע וטכנולוגיה ועוד. בנוסף, הרחבנו את 
הפעילות בנושא קיימות שבמרכזו הקמה של “יערות מאכל קהילתיים” והדרכת גנים 

הלומדים ביער הסמוך להם. תכנית זו הינה ייחודית למרחב הכפרי במועצה.

חוויות,  בהתנסויות,  גדושה  לימודים  שנת  החינוך  וצוותי  הילדים  לכל  מאחלים  אנו 
התרגשויות, ולמידה ממגוון פעילויות ההעשרה.

גיתית גזית
מנהלת מחלקת קדם יסודי

אייל צייג  
מנהל אגף החינוך
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מידעון קדם יסודי לשנה”ל תשע”ט 2018-2019

1.  מחלקת חינוך קדם יסודי – חזון, מטרות ויעדים.

2.  מידע כללי מסגרות חינוכיות לגיל הרך – 
      גני ילדים, חינוך מיוחד, צהרונים ומעונות יום.   

3.  תשלומי הורים

4.  תכניות העשרה בגני ילדים:

סל תרבות ●

מוסיקה ●

ספורט ●

אומנות ●

5.  גנים ייחודיים:

גנים רוקדים ●

גנים טכנולוגיים ●

גנים מוסיקיליים ●

גנים מגשרים ●

חינוך לקיימות בגיל הרך ●

פרוייקט “עין טובה” ●

6.  הסתגלות למסגרת החינוכית

7.  לוח חופשים

8.  יצירת קשר:

 רשימת גני הילדים לשנה”ל תשע”ט ●

מעונות יום ●

אגף חינוך, משרד החינוך והשירות הפסיכולוגי ●
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רצף  ליצירת  מקצועית  חשיבה  מתוך  הוקמה  יסודי  קדם  חינוך  מחלקת 
התפתחותי חינוכי. 

איכותית  חינוכית  מסגרת  הרך  בגיל  ילד  לכל  לתת  הוא  המחלקה  חזון 
ומקצועית, לתת להורים כלים להורות מיטבית וליצור קהילה שותפה בגידול 

הילדים. 
ביישובים  השונות  החינוכיות  למסגרות  המיטבי  השירות  את  לתת  מטרותנו 
בעלי מאפיינים שונים וגידול מתמיד במספר התינוקות והילדים ברחבי המועצה.

מסגרות הגיל הרך הקיימות במועצה:
)שניים  ● – ישנם 3 מעונות יום  מעונות היום בגילאי 3 חודשים - 3 שנים 

ופעוטות  תינוקות   250 מתחנכים  בהם  ימין(  בנווה  ואחד  יצחק  בצור 
ונמצאים בפיקוח המועצה ואגף מעונות יום.

גני ילדים לגילאי 3 שנים עד 6 שנים – כ 2,020 ילדים יתחנכו בשנה”ל  ●
)צור  תשע”ט ב- 74 גני ילדים. 14 מתוכם בקיבוצים, אחד ממלכתי דתי 

יצחק( ו- 4 גני חינוך מיוחד.
זכיינים  ● ידי  על  ומופעלים  לגנים  המשך  כמסגרת  משמשים   – צהרונים 

מטעם המועצה.

מחלקת חינוך קדם יסודי 
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מטרות ויעדים - גני ילדים

מטרות ויעדים קדם יסודי:
ניהול כוח אדם - גיוס, מיון והתאמת צוותי חינוך ; הגדרת תפקידים ועבודת  ●

צוות; בניית מערך הכשרה והדרכת עובדים, שיתוף פעולה ע”י צוות מקצועי 

הכולל את  השירות הפסיכולוגי, עיר ללא אלימות ועוד.

בניית גנים חדשים וטיפול שוטף בגנים הקיימים - השקעה בתשתיות, טיפוח,  ●

הקמת גינות לימודיות, מתקני חצר, משחקים מותאמים לגיל הילדים ועוד.

הפעלת תכניות חינוכיות ייחודיות כמו ספורט, מוסיקה, אומנות, גן יער, גנים  ●

טכנולוגיים ועוד.

יישום מערך תמיכה בגני הילדים בשיתוף משרד החינוך, השירות הפסיכולוגי  ●

ועיר ללא אלימות.

הקמת צוות היגוי לגיל הרך בשיתוף נציגי הורים שמטרתו קידום תחום הגיל  ●

הרך במועצה.

והערכות  ● נוספים  מעונות  בניית  הקיימים,  היום  מעונות  הפעלת  על  פיקוח 
להפעלתם.
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מידע כללי 

גני הילדים פועלים בימים א’-ה’ בין השעות 7:30-14:00

ובימי ו’ 7:30-12:45

חופשות בגנים – על פי לוח חופשות משרד החינוך.

תקן מספר ילדים בגן עומד על 35 ילדים.

רפורמת הסייעת השנייה – גנים אשר מתחנכים בהם יותר מ-30 ילדים 

בגילאי 3-4 זכאים לסייעת נוספת 5 ימים בשבוע בלבד.

גנים רב גילאים – גנים אשר מתחנכים בהם יותר מ- 30 ילדים תשובץ

גננת נוספת ע”י משרד החינוך בחלקיות משרה.
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גני החינוך המיוחד 
מנהלת מחלקת פרט וחינוך מיוחד – הגב’ שרה בן עטיה 

במועצה 4 גנים: גן אחד תקשורתי ושלושה גנים התפתחותיים.
)קלינאית  וצוות פרא-רפואי  סייעות  מיוחד,  חינוך  גננת  כולל  הצוות החינוכי 

תקשורת, מרפא בעיסוק ומטפלת רגשית(.
לכל ילד נבנית תוכנית אישית בהתאם לצרכיו.

לילדי  המאורגנות  הפעילויות  בכל  משתלבים  ההתפתחותיים  הגנים  ילדי 
הגנים הרגילים.

קיים שיתוף פעולה מלא בין פיקוח משרד החינוך והמועצה כשהמטרה מתן 
מענה מיטבי לכל ילדי הגנים.

צהרונים
התקיים תהליך משותף עם ועדי היישובים בבחירת זכיין שיפעיל צהרונים על  ●

פי חלוקה לאשכולות יישובים.
להזנה  ● ועד  לימודים  מתכנית  החל  חינוך  איכות  של  סטנדרטים  נקבעו 

העומדת בדרישות משרד הבריאות. 
המועצה תפקח באופן  שוטף על הפעילות לאורך שנת הלימודים. ●
המפעילים יישמו את תכנית “ניצנים בחגים” )חנוכה ופסח( ויפעלו עפ”י חוק  ●

פיקוח הקייטנות.

“אפטר סקול “
בישובים: צור יצחק - 054-7258347 - רינה ואלישמע 054-9113143 - דנה 

“אופק”
 בשאר הישובים: פרטים בטל’ 03-6120201.
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מידע כללי - מעונות יום

יום  מעונות  אגף  פיקוח  תחת  ונמצאים  מעון  סמל  בעלי  הינם  היום  מעונות 
מסגרת  מהווים  המעונות  החברתיים.  והשירותים  הרווחה  העבודה,  במשרד 

חינוכית לילדים בגילאי 3 ח’ עד 3 שנים. שעות הפעילות – ימים א’-ה’
 07:00-16:00 )אפשרות לשעת הארכה עד 17:00( ובימי ו’ 07:00-13:00. 

החופשות במעונות – על פי לוח חופשות שנקבע ע”י אגף מעונות יום.
הכוללת  לימוד  שכר  טבלת  מפרסם  מעונות  אגף  לימודים  שנת  תחילת  בכל 
המשפחה  נתוני  פי  על  האגף  ע”י  נקבע  הלימוד  שכר  גובה  זכאות.  דרגות 

)הכנסה, מספר שעות עבודה וכדומה(. 
משרד  יום,  מעונות  אגף  של  והסטנדרטים  הנהלים  פי  על  פועלים  המעונות 

הבריאות ובפיקוח מחלקת קדם יסודי במועצה.
והשירותים  הרווחה  העבודה  משרד  של  באתר  מופיעים  נוספים  פרטים 

החברתיים - מעונות יום ומשפחתונים.

תשלומי הורים
על  נקבע  הורים  תשלומי  גובה 
החינוך  משרד  מנכ"ל  חוזר  פי 

לשנה"ל תשע"ט.
סה"כ לתשלום 725 ₪ שיגבו ב- 3 

תשלומים החל מאוקטובר 2018.

התשלום כולל:
,)₪ 49( אישיות  תאונות  ביטוח 
סל תרבות )79 ₪( ושיעורי העשרה

)597 ₪ ספורט ומוסיקה(.
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סל תרבות – רכזת התכנית הגב’ מיכל אהרוני
כל  משתתפים  בה  תרבות”  “סל  בתכנית  חלק  לוקחים  במועצה  הגנים  ילדי 
מגיל  ומתפתח  הדרגתי  חינוכי  רצף  ליצור  התכנית  מטרת  המועצה.  ילדי 
ומשמעותית  מודעת  לצפייה  כלים  לתלמידים  ולהקנות  התיכון  סיום  עד  הגן 
תאטרון,   - האומנות  תחומי  בששת  גיל  תואמת  מחשבה,  מעוררת  באומנות 

מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואומנות פלסטית. 

בבניית התכנית לגנים אנו רואים לפנינו את חשיבות חשיפת הילדים לעולם 
הקסום של חווית הצפייה בהצגה, המפגש עם השחקנים, הנגנים והרקדנים 

בתוך הגן באינטימיות המתאימה לגילם.
יצירת חוויה של הנאה, למידה והקניית ערכים חברתיים בהתאם לתכנים.

סל  של  וסבסוד  מקצועי  מליווי  ונהנית  ההורים  מתשלומי  ממומנת  הפעילות 
תרבות ארצי. 

התכנית כוללת הכנה לילדים לפני הצפייה ושיחה בעקבות הצפייה.

1. ההצגות בשנה”ל תשע”ט:
בתחום התיאטרון 

א. לכלל הגנים - עיר העכברים, תיאטרון עלמה
ב. בגני חובה - מפגש ספרותי - גבריאל הדר )לאה גולדברג(

ג. בגני טרום חובה, טרום טרום ורב גלאי - הצגה “זה שלי”
בתחום המוסיקה - קטנטני אופרה, שירלי הוד

בתחום המחול - סילבר דאנס

תכניות העשרה בגני הילדים
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לימודי המוסיקה בגני הילדים – רכזת התכנית הגב’ ריקי נוף
והיצירה  החוויה  ההנאה,  עקרונות  על  מושתת  בגנים  המוסיקה  תכנית 
יצירתית, אלתור,  ומתמקדת במספר תחומים: קוליות, האזנה, נגינה, תנועה 

שילוב אומנויות וכישורי שפה.
השנה נעסוק בתכנית שנתית “טיול מוסיקה לי” – סיפור מוסיקלי דמיוני העוסק 
בארבעה מרכיבים חשובים המעצבים את היצירה המוסיקלית: פורטה, פיאנו. 

סטקטו ולגטו.
דילמות  עם  המתמודדות  אנושיות  כדמויות  מופיעים  המוסיקליים  המונחים 

והרפתקאות במסע מופלא לארץ המוסיקה.

מקצועיים  מורים  ע”י  גן  בכל  בשבוע  פעם  מתקיימים  המוסיקה  שיעורי 
למוסיקה. בשיעורים הילדים פעילים ומשלבים תנועה.

השונים  הנגינה  כלי  על  בנגינה  ייחודי  שיעור  בחודש  פעם  מתקיים  בנוסף 
המצויים בגן כמו מטלפונים או דרבוקות. הלימוד הוא לימוד פעיל, אקטיבי, 

המשלב ברובו הרבה תנועה.
המורים משתלמים ונמצאים תחת פיקוח והדרכה של המחלקה לחינוך קדם 

יסודי במועצה.

מוסיקה
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שיעורי הספורט בגני הילדים 
מחלקת ספורט בניהולו של מר. ששי דניאל

פעילות גופנית הינה חשובה וקריטית להתפתחות ולגדילה.
לילדים  לאפשר  היא  הרך  בגיל  הגופנית  הפעילות  של  המרכזית  המטרה 
להגיע לשכלול יכולתם ולניצול מרבי של הפוטנציאל שלהם, מתוך התנסות 
המדגישה את הייחודיות של כל אחד ואחת בהתאם לשלב ההתפתחות שבו 
אחת  היא  הילד  של  חייו  בשגרת  הגופנית  הפעילות  הטמעת  נמצאים.  הם 
ממטרות התכנית, יחד עם הבאת ערך מוסף לו ולמשפחתו, ושיפור ושכלול 

יכולותיו הגופניות-מוטוריות.

זו השנה הראשונה בה מחלקת ספורט ומחלקת קדם יסודי חוברים יחד על 
מנת להפעיל תכנית כוללת בגני הילדים בתחום הספורט והתזונה.

 – הורים  פעילויות  גן,  בכל  לשבוע  אחת  גופני  חינוך  שיעור  תכלול  התכנית 
ילדים באשכולות יישובים והרצאות תזונה בריאה להורים.

מחלקת  ובפיקוח  מקצועיים  ספורט  מדרכי  ידי  על  יועברו  הספורט  שיעורי 
ספורט.

רכזת התכנית - אנוק שולמן

ספורט
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אמנות בגני הילדים – בהנחייתה של הגב’ ענת שמחי
החוויה האמנותית בעצם טיבה קשורה בהתנסות חושית.

העשרתה  אך  טבעית,  אמנם  היא  החושים  באמצעות  המשולבת  הלמידה 
וטיפוחה מותנות בהתערבות מודעת של המבוגרים.

ריגושיות  חושיות,  להתנסויות  מקור  היא  יצירה  באמצעות  ההבעה 
וקוגניטיביות, החיוניות להתפתחות היכולות של הילד.

נוסף  כלי  מהווה  החיצוני,  לעולם  הפנימי  העולם  בין  מגשרת  האמנות 
ברפרטואר של הילדים להבעה עצמית, מעודדת ומקדמת דרכי ביטוי אישיות 
שמקבלת  חושית  בהתנסות  ומקוריות. החוויה האמנותית בעצם טיבה קשורה 

מימד נוסף בתיווכו המודע של המבוגר.
כיד  מתכלים  מחומרים  ליצור  לילדים  תאפשר  הדמיון”  עם  “לעוף  התכנית 
 10 לאורך  תהליך  יעבור  גן  כל  כאשר  לאשכולות  יחולקו  הגנים  הדמיון. 
את  המתעדת  במועצה  תערוכה  תתקיים  הלימודים  שנת  בסוף  מפגשים. 

תהליך הלמידה בתחום האומנות. 

אמנות
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גנים רוקדים - גני החינוך המיוחד
הריקוד הוא אחד האמצעים הטובים ביותר לפיתוח מיומנויות קוגניטיביות, מוטוריות, 
רגשיות וחברתיות. הריקוד מקדם את בריאותו הנפשית והפיזית של הילד ומהווה 
המוסיקה,  עם  בשילוב  הגוף,  תנועת  ותקשורת.  חשיבה  שמחה,  ליצירתיות,  גשר 
שכלול  ומוטורי,  רגשי  וויסות  וריכוז,  בקשב  שיפור  קאורדינטיבי,  לשיפור  מובילה 
הזיכרון, תקשורת וכמובן שמחה והנאה התורמים לביטחון ולדימוי העצמי של הילד. 
הילדים יחוו אחת לשבוע מפגשי ריקוד בהם יתאפשר להם דרך לביטוי אישי, יחוו 

הצלחה, שמחת חיים וחיבור להוויה התרבותית - ישראלית.
גנים טכנולוגיים

הגן העתידי בעידן המאה ה-21 כולל בן השאר את תחום הטכנולוגיה והמדע.
בחמישה גנים תתקיים תכנית לימודים ייחודית תוך מתן דגש לתהליכי חקר ותהליכי 
תיכון, ליווי והדרכה לצוות הגן על מנת שיוכלו ליישם את תכני הלימוד בחיי היומיום 

בגן. הגן יועשר בציוד המאפשר יישום תהליכי חקר, בדיקה, למידה מדעית ועוד.
בסיום התהליך יתקיים יום שיא בו תוצג העשייה החינוכית בפני צוותי חינוך, גורמים 

בקהילה וההורים.
גנים מוסיקליים

לפי המוסיקאי הנודע זלוטן קודאי “יש להתחיל בחינוך המוסיקלי תשעה חודשים 
לפני הלידה”. כל ילד יוכל ללמוד מוסיקה בהנאה ובאהבה.

יום.  גנים אלה יקבלו ליווי והנחייה תוך שימת דגש על שילוב המוסיקה בחיי היום 
הילדים יבנו חצר מוסיקלית מחומרים ממוחזרים ומרכזי המוסיקה יועשרו בגן בכלי 
קאמרי  קונצרט  דרך  חיה:  למוסיקה  בגן  יחשפו  בנוסף,  דידקטיים.  ועזרים  נגינה 

בהשתתפות נגנים מקצועיים של תזמורת סימפונייט רעננה ומופע אופרה.
לאורך השנה תתקיים פעילות העשרת חצר הגן על ידי התקנת מתקן נגינה מיוחד 

לחצר המוסיקלית. 
גנים מגשרים 

בגנים אלו יתמקדו בלימוד השפה הגישורית בקרב ילדי הגן באמצעות התנסויות 
ויצירות  שונות  יד  בובות  עם  מפגש  סיפורים,  משחקים,  המשלבות  חווייתיות 
משותפות. בכל גן ייחתם הפרוייקט בפעילות “שישי קשר” – מפגש חוויתי התנסותי 

משותף להורים ולילדיהם בו הילדים יציגו וישתפו בשפה החדשה אותה למדו. 

גנים ייחודיים
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חינוך לקיימות בגיל הרך
מחלקת קדם יסודי ממשיכה לקדם את תחום הקיימות בגני הילדים יחד עם  אורן 
ביי, אחראי תחום הקיימות במועצה ושלומי בראל, רכז חינוך לקיימות בגיל הרך 

מטעם היחידה האזורית לאיכות הסביבה בשרון.
גני הילדים בדרום השרון מובילים מהלך ייחודי באזורנו המשלב למידה ופעילות 

חוץ גנית חווייתית ומשמעותית, במרחבים הטבעיים הסמוכים לגני הילדים.
יער”  “גן  תכנית  השנייה  השנה  זו  מתקיימת  נירית  ביישוב  “נרקיס”  גן   - יער  גן 
הילדים לומדים יומיים בשבוע את התכנים ביער “חורשים” במקום בגן, ומשלבים 

בנוסף מיומנויות חוץ התורמות להתפתחות הילד.
וההכנה  ההערכות  תהליך  את  שיחלו  נוספים  גנים   5 יתווספו  הבאה  בשנה”ל 

לקראת למידה של יום אחד בשבוע בחורשה הסמוכה לגן.
יערות מאכל בשיתוף גני הילדים והקהילה – ברמת הכובש ובצור יצחק נרקמת 
קהילה סביב הקמה של יער מאכל. בליווי רכז קיימות יתקיים תהליך של שיתוף 

פעולה בין גני הילדים לקהילה בהקמת יער מאכל קהילתי.
מהלכים אלו ונוספים, נועדו לפתח למידה חדשנית בגני הילדים, המשלבת למידה 
חווייתית ומעוררת סקרנות, הכרת הסביבה הקרובה, חיזוק ההתפתחות הפיזית 
והחברתית של הילד, ומתן חוויה חיובית בחוץ אשר תהווה אלטרנטיבה לתרבות 

המסכים אשר תופסת מקום נרחב בשעות הפנאי של הילדים בגיל הרך כיום.

פרוייקט “עין טובה” - גני חובה 
משותף  בפרוייקט  יצאו  השרון”,  לטינוס  “ליונס  מועדון  עם  בשיתוף  המועצה 

לרכישת מכשור לביצוע בדיקות עיניים לאיתור לקות ראיה בגיל הרך.
הגן,  בגילאי  הילד  של  התקינה  להתפתחות  הנושא  חשיבות  ראיית  מתוך 
גם  ליונס.  מטעם  מוסמכים  מאבחנים  ע”י  בלבד  חובה  בגני  בדיקות  מבצעים 

בשנה הנוכחית נמשיך בפרויקט ביצוע בדיקות בגני הילדים.
הבדיקה אינה כרוכה בתשלום ומבוצעת במטרה לסייע להורים באיתור מוקדם 

של תופעת “עין עצלה” ומותנת בהסכמת ההורים.
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הסתגלות למסגרת חינוכית 

בשבילכם ההורים - מאת: גיתית גזית, מנהלת קדם יסודי )מומחית בגיל הרך(
“בכל מעבר יש גיוון, חידוש, סיכוי, חוויה חדשה שמלווה בחרדה מפני החדש 

והלא מוכר” )ד”ר עדנה כצנלסון(. 
שיתוף פעולה בין ההורים לגן משמעותי ביותר להסתגלותם של הילדים למסגרת.

הדבר מהווה בסיס לקליטתם של הילדים בצורה נעימה ובטוחה ותומך בהם כבר בצעדם 
ביכולותיו  ואמונה  בטחון  לילד  תשדרו  ההורים  שאתם  ככל  החדשה.  במסגרת  הראשון 

מחד, ובמסגרת מאידך, כך ירגיש בטוח יותר במסגרת החינוכית אליה נכנס.
כניסה  ומוכרת.  בטוחה  בסביבה  שהו  בה  ממושכת  קיץ  חופשת  לאחר  מגיעים  הילדים 
למסגרת לא מוכרת )גם אם הילד ממשיך שנה נוספת באותו גן( הכוללת צוות חדש, ילדים, 
משחקים וצורך בהכרת הסביבה הפיזית, קשה עבור רובם. המעבר דורש מאמצים רגשיים 
מרובים ולעתים ישנה נסיגה )רגרסיה( בהתנהגות כגון: בכי מוגבר, אגרסיביות, היצמדות 
ילדים שהקושי  להורה, שינה מוגברת, חוסר שליטה בצרכים, חוסר שקט וכדומה. ישנם 
יופיע עם הכניסה למסגרת החינוכית ויש שבתחילה יראו הסתגלות מהירה, אך הרגרסיה 
)הבאים  תשרי  חגי  את   בחשבון  לקחת  יש  בנוסף,  שבועות.  או  ימים  מספר  לאחר  תבוא 
במקביל לתקופת ההסתגלות למסגרת החינוכית(. בתקופה זו, ישנם מעברים תכופים בין 

הבית למרכז החינוכי. מבחינת הילדים, בכל פעם מתחיל תהליך ההסתגלות מחדש. 
מספר הצעות לכם ההורים לדרכי התייחסות לילדים בתקופת ההסתגלות:

1. פנו זמן, סבלנות והכלה לתהליך הסתגלות הדרגתי, בהתאם ליכולות הילד ויכולותיכם
    )בעיקר בגני טרום טרום חובה(.

2. תנו לילדים אפשרות לבטא את ההתרגשות לצד החששות בדרכים שונות
    )בכי, היצמדות, שינה מוגברת(.

צוות הגן שיכול  יקל על הילדים כמו גם על  )הדבר  3. קצרו את תהליך הפרידה בבוקר 
לסייע בצורה יעילה יותר(. הקושי בפרידה הינו סימן להבשלה רגשית, שכלית ובין אישית 
מאמינים     שאתם  הדיבור(  טון  את  קולט  )והוא  המסר  את  לו  להעביר  יש  הפעוט.  של 
שביכולתו להתגבר, להכיל את הבכי ולהימנע מלשדר לחץ או אשמה בפרידה הקרבה. 
עבורו טוב  הכי  במקום  היה  שהוא  לו  ושדרו  בשמחה  הצהריים  אחר  ילדכם  את  קבלו   .4

     )ולא ממקום של “באתי להציל אותך”(.
5. היו קשובים לצרכים ולבקשות שלהם והקלו עליהם בתקופה הראשונה.

6. שמרו על סדר יום קבוע בשעות אחה”צ ועל שעת השינה הקבועה )גם בחגים(.
7. התייעצו והקשיבו לגננת ולצוות באשר לעזרה ותמיכה אישית לכל ילד.
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רשימת גני הילדים לשנה”ל תשע”ט

טלפון בגן ישובגילשם הגן ס.מוסדמס
09-7419602אלישמעטרום חובה וחובה 4-5יובל1133512
09-7486261אלישמעמשולב ט.ט. וטרום 3-4חרוב2317412
09-8913582גבעת ח”ןרב גילאיהצבעוני3124743
09-7403237גן חייםרב גילאישירה4309591
03-9380987חגורטרום חובה וחובה 4-5סביון5309633
03-9016242חגורמשולב ט.ט. וטרום 3-4לוטם6247908
03-9021277ירחיבטרום חובה וחובה 4-5צבר7133504
03-6772724ירחיבטרום טרום חובה 3אצטרובל8522946
09-7458092ירקונהרב גילאיהפקאן9199729

03-9331760כפר סירקיןטרום חובה וחובה 4-5גפן10124750
03-6510997כפר סירקיןמשולב ט.ט. וטרום 3-4איריס11172684
03-9332542מגשימיםרב גילאירותם12147249
03-9336647מע”שטרום חובה וחובה 4-5צבעוני13309682
03-9074364מע”שמשולב ט.ט. וטרום 3-4דבורה עומר14451864
03-9025129מתןחינוך מיוחדדרור15235788
03-9025130מתןחובה 5ענבל16903369
03-9025324מתןמשולב ט.ט. וטרום 3-4פעמון17903351
03-9025325מתןמשולב ט.ט. וטרום 3-4אלון18903344
03-9023871מתןחובה 5כוכב19575613
09-8338876נווה ימיןמשולב ט.ט. וטרום 3-4כרכום20309740
09-7664442נווה ימיןטרום חובה וחובה 4-5אורן21309757
09-7658391נווה ימיןחינוך מיוחדנווה22536359
03-9380988נווה ירקחובה 5רעות23309765
03-9039177נווה ירקטרום טרום חובה 3ירק24247890
03-9022755נווה ירקטרום חובה וחובה 4-5צבי25309773
03-9384457ניריתרב גילאינרקיס26309815
09-7417260עדניםרב גילאיעידן27233734
09-7487588צופיתחינוך מיוחדיערה28370643
09-7452566צופיתרב גילאיהדר29221606
09-7647560צור יצחקטרום חובה 4תותים30523076
09-7492894צור יצחקחובה 5ניצן31357152
09-7712037צור יצחקחובה 5דובדבן32422659
09-9661230צור יצחקחובה 5תלתן33372300
09-7663463צור יצחקחובה 5יקנטון34422675
09-7662959צור יצחקחובה 5תומר35451880
09-7667347צור יצחקטרום טרום חובה 3יסמין36422667
09-7655985צור יצחקטרום חובה 4עומר37451872
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טלפון בגן ישובגילשם הגן ס.מוסדמס
09-7731755צור יצחקטרום חובה 4תמר38465484
09-7659478צור יצחקחובה 5תאנה39465492
09-8347138צור יצחקטרום טרום חובה 3דפנה40522961
09-7733126צור יצחקטרום טרום חובה 3סחלב41522987
09-8347133צור יצחקטרום חובה 4צאלון42522995
09-8347142צור יצחקטרום טרום חובה 3שיטה43523001
09-7967358צור יצחקטרום חובה 4לילך44531673
09-7404584צור יצחקטרום חובה 4הרדוף45531665
09-7465061צור יצחקחובה 5שיבולים46567222
09-8904897צור יצחקרב גילאיאשל )דתי(47567230
09-9565795צור יצחקטרום טרום חובה 3אמנון ותמר 48567255
09-9547106צור יצחקטרום טרום חובה 3נורית49567248
09-7647562צור יצחקטרום חובה 4דולב50573766
09-7647561צור יצחקחינוך מיוחדגן גורים51578153
09-9526396צור יצחקחובה 5תפוז52579813
09-7943897 צור יצחקטרום טרום חובה 3ארז53579805
09-9611448קיבוץ עינתטרום חובה וחובה 4-5כלנית54309849
09-9611448קיבוץ עינתטרום חובה וחובה 4-5רקפת55466920
09-9611448קיבוץ עינתטרום טרום חובה 3סביונים56518860
09-7463479רמות השביםטרום חובה 4סיגלון57197608
09-7455186רמות השביםחובה 5רמות58206292
09-7490352רמות השביםטרום טרום חובה 3אפרוחים59522953
09-7474538רמת הכובשרב גילאידקל60309856
09-7474538רמת הכובשרב גילאירימון61465500
09-8338857שדה ורבורגחובה 5שקד62501064
09-7601299שדה ורבורגמשולב ט.ט. וטרום 3-4חצב63224469
09-7662527שדי חמדחובה 5שדות64222455
09-8336997שדי חמדטרום חובה וחובה 4-5חמד65316265
09-7639022קיבוץ איילרב גילאירימון66309526
09-7639022קיבוץ איילטרום טרום חובה 3פשוש67568014
03-9374867גבעת השלושה טרום חובה וחובה 4-5צופית68309542
03-9374867גבעת השלושה משולב ט.ט. וטרום 3-4רקפת69572065
03-9386495קיבוץ נחשוניםחובה 5שקד70572933
03-9386495קיבוץ נחשוניםמשולב ט.ט. וטרום 3-4צמרת 71309871
09-7647138קיבוץ ניר אליהו טרום חובה וחובה 4-5שרקרק72309799
09-7647138קיבוץ ניר אליהו חובה 5שחרור73573774
09-9386269קיבוץ חורשיםרב גילאירגבים74309666



1819



מעונות בצור יצחק - מרכז חינוכי הזית

מעון “שרונים” בצור יצחק
מנהלת המעון – חני הללי, טל’ 072-2736275

maonsharonim@mhazait.org.il :דוא”ל

מעון “גוונים” בצור יצחק

מנהלת המעון – טלי קובליס , טל’ 072-2736276
maongvanim@mhazait.org.il :דוא”ל

מעון בנווה ימין - ארגון  “פעמונים”
מנהלת המעון – לין ששה, טל’  09-7675970

lin@plev.co.il :דוא”ל

יצירת קשר עם מעונות היום

אנו עומדים לשירותכם ונשמח לסייע ולהיענות לכל פנייה.

yael@dsharon.org.il :מנהל אגף החינוך – אייל צייג, טל’ 03-9000530  דוא”ל

gitit@dsharon.org.il :מנהלת מחלקת קדם יסודי – גיתית גזית, טל’ 03-9000667,  דוא”ל

אחראית תחום גני ילדים וכח אדם -  מיכל לוי לנקרי, טל’ 03-9000535,
michal@dsharon.org.il :דוא”ל

kerenp@dsharon.org.il :מזכירת המחלקה – קרן פרץ, טל’ 03-9000532, פקס’ֿ 03-9000536, דוא”ל

שעות קבלת קהל: ימים א’ – ה’ בין השעות 08:00-15:00

שעות מענה טלפוני: ימים א’ – ה’ בין שעות 08:00-15:00 

מנהלת מחלקת חינוך מיוחד ופרט )גני חינוך מיוחד(  – שרה בן עטיה, טל’ 03-9000533 

ben-atia@dsharon.org.il :דוא”ל

מפקחות משרד החינוך: 
מפקחת גני הילדים ממלכתי – רותי סויסה

מפקחת גני הילדים ממלכתי דתי – מיכל בוטבול

rivka@shafach.org.il :שירות פסיכולוגי 09-7409075, דוא”ל

בעלי תפקידים 
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