
 
 2023ינואר   16שני  יום

 כ"ג/טבת/תשפ"ג 

 הורים יקרים, 

 אנחנו שמחים לבשר על פתיחת ההרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד! 

לקראת פתיחת ההרשמה, נרצה להעביר לכם כמה דגשים והחלטות שעברו בהנהלת אגודת  

 .  החינוך

 אנא קראו את המכתב בעיון. 

 

 המוצלח שנה שעברה, ההרשמה לשנה"ל הבאה הינה מקוונת בלבד.   בהמשך לנסיון .1

כחלק משיפור ההתמקצעות של הארגון, האגודה ערכה הסכמים חדשים בשיתוף   .2

והתייעצות עם היועצת המשפטית. ההסכמים מפרטים, בין היתר, את מה שמערכת  

עונות  החינוך בנהלל נותנת לילדיכם, בנוסף לכל השירותים הבסיסיים שהם חובה במ

התמ"ת ובגני משרד החינוך )למשל תקינת כוח אדם גדולה יותר, ארוחות, חוגים וימי  

 עבודה נוספים(.  

שימו לב! הסכמי הרישום יצורפו כנספח לטופס ההרשמה והחתימה עליהם תהיה מקוונת  

 כחלק מהטופס. 

 בהרשמה המקוונת יצורפו הנספחים הבאים להסכם:  .3

 אותם נותנת המערכת ובגינם נדרש התשלום  הסכם לשירותים נוספים -נספח א' ●

 הצהרת בריאות לכל ילד  -נספח ב'  ●

 אישור צילום תמונות -נספח ג' ●

 פרטי אנשי קשר נוספים  -נספח ד'  ●

 טופס הצטרפות לאגודת החינוך בנהלל )ההצטרפות אינה חובה(  -נספח ה'  ●

 .חתימתכםשימו לב, עליכם לאשר את כל הנספחים הללו ודין האישורים כדין  

  .28.2.2023ותיסגר בתאריך  24.1.2023ההרשמה תיפתח  בתאריך   .4

פק, המערכת מחויבת לספק מקום בגנים למשפחות הנרשמות בתקופה זו, למען הסר ס

 תחת מגבלת מספר הילדים בגן ולפי חוקי משרד החינוך. 

, הרישום ישאר פתוח אך שיבוץ יתבצע על בסיס מקום פנוי בלבד. 15.5-ועד ל   1.3-החל מה

 ההרשמה תסגר ולא ניתן יהיה להרשם.  15.5-לתשומת לבכם, שלאחר ה 

טפסים מקוונים, המחולקים  3שימו לב שישנם  עבור כל ילד בנפרד. טופס נדרש מילוי ה .5

 לפי שנתונים:

 שלוש שנים  -, המיועדים לגני לידה  2021-2023טופס לשנתוני  ○

 , המיועדים לגני משרד החינוך 2018-2020טופס לשנתוני  ○

 , המיועדים לצהרונים 2014-2017טופס עבור שנתוני  ○



 
 ₪  500זהות, בסכום של  תהינה טה שהשנה כל המקדמות הנהלת אגודת החינוך החלי  .6

 , ותקוזזנה משכר לימוד חודש ספטמבר.2.3.2023עבור כל ילד. המקדמות תגבנה בתאריך 

כרונולוגי,   על בסיסיתבצע   לידה עד שלושגנים של גילאי  לארבעת ההילדים השנה שיבוץ   .7

(  1דברים חשובים: ) . חלוקה כרונולוגית זו מאפשרת כמהכלומר לפי גילאי הילדים

( חלוקה הוגנת ושוויונית בשיבוץ  2מקסום כמות הילדים שיוכלו להיכנס לגן רימון, )

 הילדים. 

לאחר סגירת ההרשמה, כאשר נדע את מספרי הילדים המדויקים, יתבצע השיבוץ ותצא 

 הודעה להורים. 

ה, וכי  הנהלת האגודה החליטה שנכון יהיה לאכלס את הגנים במלואם כבר בתחילת השנ  .8

לא יתאפשר במהלך השנה מעבר בין גנים. החלטה זו נובעת מהרצון להבטיח שיהיה  

מקום לכל הילדים בכל המסגרות שנה הבאה, וכדי למנוע מהילדים את הקשיים הנלווים 

 לקליטה באמצע השנה. 

כבכל שנה, גם בתשפ"ד תתאפשר כניסה לגן רימון על פי מספר פעימות מוגדרות מראש,  .9

 לפעימות המוקדמות.   עם עדיפות

עם זאת, שכר הלימוד הדיפרנציאלי יבוטל, ויגבה שכר לימוד חודשי אחיד לכל ילדי גן 

רימון ללא תלות בפעימת הכניסה, אשר יפורסם להורים יחד עם שכ"ל לכל ההורים  

 במהלך חודשי הקיץ 

משפחה אשר תשנה את הפעימה אליה נרשמה לאחר סגירת ההרשמה, לא תהיה זכאית  

חזר על חשבון המקדמה ששילמה. כלומר, תגבה המקדמה והיא תצטרך לשלם את לה

 מלוא שכר הלימוד החל מהחודש הראשון. 

לאחר חשיבה ממושכת ולאור החיים לצד מגפת הקורונה כפי שהם מתנהלים במדינה   .10

כיום, הוחלט לצאת מתוכנית ה'מחוסגן'. בהצהרת הבריאות עדיין יש להצהיר על קבלת  

 החיסונים שבשגרה, אך זהו איננו תנאי כניסה למערכת.  

 - צהרוני שיבולת ועומר .11

כל מאמץ לפתיחת צהרון שלישי  הנהלת האגודה בשיתוף הוועד המקומי, עושים  ●

 במבנה נוסף מלבד המחלבה והמבנה היביל. 

הצהרון השלישי הכרחי למערכת עקב גדילת מספרי הילדים, והרצון של המערכת  

לספק מסגרת גם לילדי כיתה ד'. עם זאת, ההרשמה לילדי כיתה ד' נעשית כרגע  

ה מועטה,  עם הסתייגות. אנו נעשה את מירב המאמצים, אך אם ההרשמה תהי 

לא יעלה בידינו לפתוח צהרון נוסף או שלא נוכל לעמוד בכמות הילדים, אנו  

 ג כפי שהיה עד היום.-נצטרך לפתוח את הצהרונים לילדי א

המועצה הודיעה כי בניית המבנה לגן אורן באשכול הגנים תתעכב, וכי המבנה לא   ●

גן אורן גם  . משמעות הדבר כי בית נדיה יכיל את 2023יהיה מוכן בספטמבר 



 
בשנה"ל הבאה, וצהרון שיבולת יתקיים בהתאמה במחלבה, במקביל לפעילות  

 הנוער. 

בשנים עברו.   חודשים, כמו  10חודשים, ולא  11-תמחור כל הצהרונים יהיה ל  ●

החלטה זו מתיישרת עם הסכמי משרד החינוך, בהם נכלל גם הבית ספר של  

שבועות במהלך חודש יולי. הרשמה נפרדת )ומתוך כך   3החופש הגדול, שיתקיים 

גם תשלום נפרד( תתבצע רק עבור קייטנת הקיץ שתתקיים במהלך חודש  

 אוגוסט. 

   -שימו לב! להלן מסלולי שיבולת לשנת תשפ"ד ●

 ראשון עד שישי  -ימים  6מסלול   ○

 ראשון עד חמישי   -ימים  5מסלול   ○

 ו ע"י המערכת. ר ימים קבועים, אשר יוגד 3מסלול   ○

ימים הייתה אופציה לכל הורה לבחור באופן חופשי    3לאחר שנים בהן במסלול 

הדבר יוצר בלבול ובלאגן בקרב  באילו ימים בשבוע יגיעו הילדים לצהרון, הבנו ש

ימים    3הצהרונים, כמויות ילדים, יחסי צוות ועוד, ולכן הוחלט על מסלול 

ימים יכלול בתוכו דיל קייטנות כמו יתר המסלולים    3מסלול קבועים. כמו כן, 

 )מלבד כמובן קייטנת אוגוסט(.

ם חמישי.  ימים יהיו שני ימים בין ראשון לרביעי + יו 3הימים הקבועים במסלול  

 הודעה על הימים המדויקים תצא עד סוף חודש יולי. 

כמו כן, לתשומת לבכם ששנה הבאה הרישום ליום שישי יתאפשר רק במסגרת  

 ימים.  6מסלול  

תמחור המסלולים החדשים יובא לידיעת ההורים כחלק מפרסום שכ"ל לקראת  

 שנה הבאה.

לאחר שנים בהם היה ניתן לשנות את מסלול הילדים בכל זמן נתון במהלך   ●

השנה, החליטה ההנהלה לתחום את מועד שינוי המסלול בצהרונים. נדרש להבין  

כי המעברים בין המסלולים יוצרים בעיות גבייה, שינויי יחס סגל ופוגעים  

 בתהליך אותו עוברים הילדים כחלק מקבוצת הצהרון שלהם.    

, תהיה אפשרות לעבור מסלולים באופן חופשי. מעבר  1.12.2023לתאריך עד 

לתאריך זה, וכנ"ל בנוגע ליציאה מהמערכת, הפעולה כרוכה בקנס של חודש  

שכ"ל אחד, ועל כל שינוי יש לעדכן במייל את זוהר מימון 

(zohar.edu@gmail.com( ושני בר )shani.nahalal@gmail.com  עם עותק ,)

 agudat.hinuch.nahalal@gmail.com.(ך ) לאגודת החינו

 באופן כללי, מקרים פרטניים יבדקו בועדת חריגים, תוך התחשבות בילדים ובמערכת. .12
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לשמחתנו, המושב גדוש בילדים אשר ממלאים את העיגול בצחוק ומשחקים,  והדבר משפיע באופן  

ישיר על מערכת החינוך. מערכת החינוך בנהלל היא מהגדולות באזורנו וככזו, ועל אחת כמה וכמה  

שהיא פועלת היום באופן עצמאי )דבר שמביא איתו יתרונות וחסרונות(, אנו נדרשים לחיות את  

התמידי בין טובת המערכת וטובת הקהילה. אנו מבטיחים להמשיך לעשות את מירב  המתח 

המאמצים לפעול בתוך המתח הבריא הזה ולהביא לילדינו את החינוך הטוב ביותר שנהלל יודעת  

 לתת, כפי שהיה עד היום. 

 

 בברכה,

 זוהר מימון והנהלת אגודת החינוך 


