
 חוף אשקלון. א.מ
 אגף החינוך

 מדור גני הילדים

 ד"זוכת פרס החינוך היישובי תשע

 רישוםאגרת 
 הרךהגיל 



 :  הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט
ashkelon.org.il-www.hof 

 
 

ויימשך עד  29/01/2017, ז"בשבט תשע' ב, הרישום יחל ביום ראשוןמועד 
 .  9/3/2017, ז"באדר תשע' ג, רביעייום 

 
 : שלבים לשלושה יחולק הרישום

  יפתח ,בשבט 'יג 9/02/2017 ועד בשבט 'ב 29/01/2017 :התאריכים בין ,הראשון בשלב
  .בלבד  4-5 חובה גילאי רק באתר הרישום
   , באדר 'ב 28/02/2017 ועד בשבט 'טז 12/02/2017  :התאריכים בין ,השני בשלב
 .בלבד 3 גילאי :טרום לילדי הרישום יפתח

  ,בלבד פנוי מקום בסיס על הגילאים לכלל יפתח הרישום ,השלישי בשלב
   .באדר 'יא חמישי יום 09/03/2017 ועד באדר 'ג רביעי יום 01/03/2017 מתאריך

 
 

 ייסגר האתר לרישום  - 10/03/2017באדר ' יב,  החל מיום שישי

 
   : לרישום תמיכה מרכז

 08-6775527 :'טל ,אשקלון חוף החינוך אגף
 

  :ובירורים לרישום טלפוני מוקד

 08-6775596 אילנה  ,08-6775532 מיכל
 

 :קהל קבלת זמני

 8:30-16:00 בשעות ה-'א ימיםב
   8:30-17:00  בשעות 'א ביום הרישום בימי

 

 :החינוך באגף תפקידים בעלי

 הילדים גני מדור מנהלת ,פולד אביבה
 il.org.ashkelon-avivap@hof :מייל 6775590-08 :פקס ,6775557-08 :'טל

   הילדים גני מדור מזכירת ,פלד מיכל
 il.org.ashkelon-michal@hof  :מייל 6775590-08 :פקס , 6775532-08 :'טל

 הילדיםרישום לגני 

 2016ינואר 

אנו שמחים לעדכן כי הרישום לגני הילדים  

 ח"בשנת הלימודים תשע
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 ,  הצלחה בברכת 

 ן ו 'פרגיאיר 
 ראש המועצה

 דבר ראש המועצה   -ברכות

 

  חוף האזורית המועצה של הילדים לגני ילדכם לרישום אתכם להזמין שמחים אנו
  .אשקלון

 
 ,מרווחים ,משודרגים ,חדשים במבנים האחרונה בשנה התחדשו המועצה גני

  .ילדכם עבור ומכיל נעים מקום יצירת לטובת,מקצועית אדריכלית י"ע ומעוצבים
  מיומנויות פיתוח לצד ומגוונים מעשירים תכנים לספק גאים אנו ,שנה כמידי

 ,תרבות באירועי הילדים את נעשיר השנה לאורך . המקצועי הצוות י"ע וכישורים
   .הנאה ובעיקר העצמה ,הכלה

 
 מותרות שהינו שירות ,16:00 השעה עד ארוך לימודים יום לספק גאים אנו

 .כך על גאים אנו ,הגן בגילאי
 

  .החדש המועצה באתר ישירות ליין און להירשם מוזמנים

 

 , חיטים הדואג לימים זורע "

 , עצים הדואג לשנים נוטע 

 (אק'קורציאנוש )" הדואג לדורות מחנך אנשים 

 , יקרים הורים



 ,הצלחה בברכת 
 

 , יקרים הורים

  

 

 (אק'קורצ יאנוש)  .. ." ,העולם את לשנות אפשר החינוך דרך רק"
  

 , אשקלון בחוף הילדים גני למערכת ילדיכם הצטרפות עם ברכותי
  וחוויות מיטבי חינוך המציעה ומחבקת מלמדת  מקצועית למערכת מגיע בנכם

 .ומהנות מעשירות
 הגנים של הפיזי במבנה הן ומשמעותית רבה הינה הרך בגיל ההשקעה
  ידי על ונתמך מלווה הגן ,האדם ובכח בהצטיידות והן החדש לעידן והתאמתם

 גם .ומפקחת חינוכית יועצת ,גננות מדריכת ,פסיכולוג - מיומן מקצועי צוות
 .ומבורכת רבה הינה החינוכי בצוות ההשקעה

 .והילדים הגן צרכי בקידום חשוב נדבך הינו ההורים שיתוף
  

 .ומהנה תורמת לימודים ושנת מהירה השתלבות לילדיכם מאחלת אני
 

  הרישום נהלי את וכן המועצה גני על המידע את תמצאו המצורפת באגרת
 .הילדים לגני והשיבוץ

 
oבפועל הגרים ,אשקלון חוף האזורית המועצה לתושבי רק פתוח הרישום  

  . אשקלון חוף כתושבי הזהות בתעודת ורשומים המועצה ביישובי
 

oעם החינוך לאגף יפנו ,באתר מופיעים אינם ילדיהם שמות אשר הורים 
  . הרישום בימי -מעודכנת זהות תעודת

 

oבקיבוץ הרך הגיל מנהלות אצל ירשמו בקיבוצים הגנים ילדי.   
  
oגנים באר לישוב מניצן גנים שני יעברו ח"תשע ל"בשנה :                                      

 . 3-4 גילאי ד"ממ בושמת וגן , גילי תלת מ"מ שיטה גן
 

oמיוחד באישור גנים בבאר הילדים בגני להירשם המבקשים ,ניצן היישוב ילדי   
 באחריות ההסעות .גנים לבאר מניצן הסעות יהיו לא כי  בחשבון להביא יש

 !ההורים
oלגן שיבוץ אישור מהוה אינו הרישום  :ויודגש יובהר !   

 

oמקום פ"ע ,אפריל חודש במהלך בדואר אליכם ישלח סופי שיבוץ אישור 
   .בפועל המגורים

 
 ! הפעולה שיתוף על תודה



 :  להלן טבלת גילאי הרישום 

טרום   עד תאריך נולדו מתאריך גילאי
 חובה/חובה

 ד"התשעבטבת  ט"כ 3
01/01/2014 

  ה"התשעבטבת ' ט
31/12/2014   

 גני 
 טרוםטרום 

 חובה

  ג"התשע ט בטבת"י 4
01/01/2013 

  ד"התשעח בטבת "כ
31/12/2013   

 

 גני 
 טרום חובה

  ב"התשעבטבת ' ו 5
01/01/2012   

  ג"התשעח בטבת "י
31/12/2012 

 

 גני 
 חובה

 א"התשעה בטבת "כ 6
01/01/2011 

  ב"התשעבטבת ' ה
31/12/2011 

 'כיתות א
הרישום בבתי  

 הספר  



 נהלי הרישום  
 :באמצעות אתר האינטרנט 

oפתיחת לפני ,הילד פרטי מופיעים בה הזהות בתעודת להצטייד יש  
 .הרישום הליך

oשל הזהות 'מס את להקליד יש, הרישום למערכת להיכנס מנת על  
  . וההורה הילד

oבאתר המופיעים  האישיים הפרטים את  לאמת עליך .  
oלגיל ומתאים בלבד מגוריו בישוב הנמצא הגן את לבחור הורה כל על  

  . חובה /  חובה טרום : הילד
oגילאי כרב יפעל הגן ,אחד גן פועל בו ביישוב .  
o(ממלכתי) מ"מ  או,(דתי ממלכתי) ד"ממ:הרצויה המגמה את לבחור יש 
oמחודש החל ויחויב אשראי כרטיס באמצעות יתבצע לגן התשלום  

  . ספטמבר
oתשלום הסדר ביצוע ללא רישום יתבצע לא .  
oבהמשך מופיעים התשלומים ופירוט חינוך אגרת.  

 :שנה נוספת בגן חובה
 הן -כפול רישום לבצע מתבקש 'א לכיתה עלייתו לגבי ספק שקיים ילד
                         . מקום לשריין מנת על ',א לכיתה והן  לגן

 ( אפריל בחודש סופי שיבוץ מתן עד רישום לאחר רק ישמר המקום )
 

 ! בלבד הגן פסיכולוג באישור הינה בגן הישארות *

 



 יום לימודים ארוך לגני חובה   - א"יוחגני 

  , אשקלון בחוף החובה גני בכל מתקיימת  ארוך לימודים יום מסגרת
  .בשבוע ימים 5 במשך

  את ממשיך גן צוות כאשר ,16.00 השעה עד הנמשך לימודים יום זהו
 .ארוך ליום בהתאם היום וסדר הלמידה
 .חמה צהריים ארוחת כוללת התכנית

 

 :עלות
  הזנה  ₪ 1160 + (פעמי חד תשלום) החינוך אגרת ₪ 773
 ח"ש 1933 : לשנה כ"סה

  
 

 מסגרת יום לימודית תוספתית לגני טרום   - ת"מילגני 

עד  ימים בשבוע  5המסגרת מתקיימת בכל  גני טרום חובה ופועלת  
ולאחר   - 14.00הגן מסיימת את יום העבודה בשעה גננת . 16.00השעה 

 .הסייעת ממשיכה לאורך כל היום. ת"מילמכן מגיעה גננת 
  ,פרט מכווני וטיפולים לילדים נוספת  העשרה תכנית יש ת"מיל במסגרת
 .גן בכל לצורך בהתאם

 .חמה צהרים ארוחת כוללת הפעילות
 

 :עלות
  הזנה  ₪ 2300 + (פעמי חד תשלום) החינוך אגרת ₪ 773
 ח"ש 3073 : לשנה כ"סה

 :מסגרות תוספתיות משלימות



 הורים תשלומי אגרת חינוך ופירוט 

 
  .ו"תשע בשנת התשלומים פי על בוצע ההורים תשלומי חישוב•
 יעודכנו הסכומים ,התשלומים החינוך משרד י"ע שינוי ויהיו במידה•

 . בהתאם
 !!! בגנים הזנה כוללת לא החינוך אגרת•

 תשלומים   פירוט
 לגני חובה  

 חובה והטרום

 ₪  49 ביטוח תאונות אישיות

 ₪  79 סל תרבות

 ₪  24 טקסים

 ₪  120 הסעות

( + תוכנית לימוד)  ן"תל
 תכנית קרב

376  ₪ 

 ₪  125 רכישת שירותים מרצון

 ₪  773 כ"סה



 :להלן פריסת גני הילדים 

 שם גן   גן ישוב 

 

 סקטור

 

 גילאים  

 

 סוג הגן

 סיגליות באר גנים
 

 א"יוח חובה ד  "ממ

 הלילך  
 

 ת"מיל טרום ד  "ממ

 כלנית  בית שקמה
 

 א"יוח רב גילאי ד  "ממ

 שקמים  
 

 א"יוח רב גילאי מ"מ

טרום  -טרום  ד  "ממ רימון ברכיה
 חובה  

 ת"מיל

 שקד  
 

 א"יוח חובה   ד  "ממ

 הדר בת הדר
 

 א"יוח רב גילאי   מ  "מ

 תאנה גברעם
 

 א"יוח חובה   מ"מ

 חובה   מ"מ חצב גיאה
 

 א"יוח

טרום  -טרום  מ"מ רותם  
 חובה  

 ת"מיל

 רקפת הודיה
 

 א"יוח רב גילאי   מ"מ

 סביונים  
 

 א"יוח רב גילאי   ד"ממ

 אשל זיקים
 

 א"יוח חובה   מ"מ

 קיפוד  
 

 - טרום חובה   מ"מ

 אורן חלץ
 

 א"יוח רב גילאי   ד  "ממ

 חורש יד מרדכי
 

 א"יוח חובה   מ"מ

 כוכבים כוכב מיכאל

 

 - טרום חובה   מ  "מ

  טרוםטרום  מ"מ תלתן  
 חובה  

- 

 ליכיף   
 

 א"יוח חובה   מ"מ



 שם גן   גן ישוב 

 

 סקטור

 

 גילאים  

 

 סוג הגן

 נרקיס כרמיה
 חובה מ"מ

 
 א"יוח

 חצב  
טרום  -טרום  מ"מ

 חובה
 לת"מי

 מבקיעים
 

מ"מ  האלה א"יוח רב גילאי    

 משען
טרום  -טרום  מ"מ ורד

 חובה
 ת"מיל

  
 חובה מ  "מ חרוב

  
 א"יוח

  
 רב גילאי ד"ממ רעים

  
 א"יוח

 ניצן
  טרוםטרום  ד  "ממ בשמת

 חובה
 ת"מיל

  
 חובה ד  "ממ גפן

 
 ת"מיל
 

  
 חובה ד  "ממ דקלים

 
 א"יוח

  
 הדס

 
 א"יוח חובה   ד  "ממ

 כינרת  
 טרוםטרום  ד  "ממ

 חובה
 ת"מיל

  
-חובהטרום  ד  "ממ נוף ים

 חובה
 ת"מיל

  
 סנונית

 
 א"יוח חובה ד  "ממ

  
 שיטה

 
 א"יוח רב גילאי   מ"מ

 ניצנים
 דרור

 
 רב גילאי מ  "מ

 
 א"יוח

 חרוב ניר ישראל
 

 א"יוח חובה   מ  "מ

טרום  -טרום  מ  "מ פשוש  
 חובה  

 ת"מיל

 חובה   מ  "מ דקל   נתיב העשרה

 

 א"יוח

טרום  -טרום  מ  "מ תמר  
 חובה

  

 ת"מיל

 תלמי יפה
 

 א"יוח רב גילאי מ"מ אביב

 :להלן פריסת גני הילדים 


