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דבר ראש העיר

עיריית יבנה

"במסע שלא נגמר, בין שדות הצל ושדות האור, יש נתיב שלא עברת, ושתעבור..." (נעמי שמר)

הורים יקרים,
החומר הבונה את נפש הילד הוא האמפתיה ויכולתו לחוש עצמו מובן, מקובל, רצוי, אהוב ומוערך על ידי סביבתו. 

את החומר הזה מספקים להם בראש ובראשונה ההורים שהביאוהו לעולם ולצידם הדמויות המשמעותיות בחייו.
אנו שמחים ונרגשים לקראת כניסתם של ילדיכם בשערי גן הילדים, זהו רגע קסום וחוויה בלתי נשכחת.

מערכת החינוך בעיר יבנה שואפת להביא למיצוי מלוא הפוטנציאל הגלום בכל אחת ואחד מהילדים, הן במישור 
הפדגוגי והן במישור החברתי.  אני מאמין בכל ליבי כי תפקידנו להעניק לילדים ערכים וכישורי חיים ולאפשר להם 
להגשים כל חלום- השמיים הם הגבול עם תמיכה ותשומת לב מיוחדת לילדים עם מוגבלות ולבני משפחותיהם כי 

ביבנה כולנו משפחה.  

התברכנו בצוותי חינוך מהטובים ביותר הרואים במלאכתם שליחות ודרך חיים, אנשים מופלאים אשר עושים 
לילות כימים למען הצלחת ילדינו, במלוא המקצועיות והמסירות ובשיתוף פעולה פורה עם אגף החינוך העירוני 

והנהגת ההורים.

צוותי ההוראה בגנים ערוכים וערוכות לסייע בקליטתם המהירה והבטוחה של הילדים וילוו אותם בצעדיהם 
הראשונים ולאורך כל הדרך. לצד תכניות למידה חדשניות ותשתיות מודרניות נקפיד על סביבת לימודים נעימה 

ותומכת לכל ילד וילדה.

הילדים הם העתיד שלנו ואני מבטיח שנעשה הכל למענם!

במידעון שלפניכם תמצאו את כל המידע הדרוש לכם לרישום מהיר ויעיל לגני הילדים שלנו.

אאחל לכולכם שנת לימודים מהנה ומוצלחת.

      שלכם,

רועי גבאי
ראש העיר
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הורים יקרים!

אנו מברכים אתכם ואת ילדיכם עם הצטרפותכם למשפחת גני הילדים העירוניים ביבנה.
מערכת החינוך הקדם יסודית מפגישה לראשונה את הילדים עם דרישות מערכת החינוך. חוויות 

הילדים במסגרת זו, יוצרות תשתית משמעותית להתפתחותם הרגשית, החברתית והקוגניטיבית. בגיל 
הרך נבנית מערכת התפיסות, הרגשות, ההתנהגויות, והנטיות שיאפיינו אותם בהמשך דרכם כלומדים 

וכבוגרים.
חינוך איכותי בגיל זה יסייע לפתח אצל הילדים אסטרטגיות וכישורי חשיבה שיסייעו להם בהתמודדות 

עם בעיות ועם אתגרים חדשים, לצד פיתוח כישוריהם החברתיים והרגשיים.
העיר יבנה מקדמת תכניות ופעולות עשירות ומגוונות בגיל הרך. חינוך הילדים נמצא בלב ליבה של 

העשייה החינוכית בעיר ומתמקד בפיתוח האישיות הייחודית של כל ילד וילדה.
הצוותים החינוכיים בעיר פועלים מתוך תפיסה מערכתית-הוליסטית המעודדת תהליכי למידה וחקר, 

עצמאות, יזמות ויצירתיות בשאיפה להרחבת עולמם של הילדים באמצעות פעילויות וחוויות. הנושאים 
והתכנים השונים נלמדים בדרכים מגוונות ובהלימה לבשלותו של הילד.

לקראת השנה הקרבה, ולנוכח משבר הקורונה, נמשיך להשקיע בחוסן הרגשי של הילדים, בכישוריהם 
החברתיים ובתהליכי למידה מתקדמים.

במידעון זה מוצגת בפניכם מערכת החינוך הקדם יסודית ביבנה וכן תכניות הלימוד וההעשרה 
הפועלות בגנים. בנוסף, תמצאו בחוברת את כל המידע הנדרש לצורך רישום ילדכם לגן הילדים.

מאחלים לכם שנת לימודים מהנה ופורייה,

עשהאל שריר
מנהל אגף החינוך

גלי סייפן  
 מנהלת מחלקת גני ילדים 

עיריית יבנה
יבנה קהילה מעולה בשפלה
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מידע כללי

גני הילדים העירוניים
מערכת גני הילדים ביבנה מספקת מענה

לכלל הילדים בגילאי 6 – 3 וכוללת
בשנת הלימודים תשפ”ג 156 גנים.

מתוכם:
57 גני חובה ממלכתיים וממלכתיים דתיים

60 גני טרום חובה ממלכתיים וממלכתיים דתיים
26 גני חינוך מיוחד

11 גנים במסגרת המוכר שאינו רשמי
2 גני חב”ד

בכל גני הילדים לומדים עד 35 ילדים, עפ"י תקן משרד החינוך.
בשנה"ל תשפ"ד ייתכנו שינויים במספר הגנים ובאיפיונם

בהתאם למספר הנרשמים ולגילם.

מחלקת גני ילדים – אגף החינוך, רחוב הנשר 11 יבנה.
מנהלת מחלקת גני ילדים: הגב' גלי סייפן

שעות קבלת קהל
בין השעות:  12:30 – 08:30 ימי ראשון עד  חמישי 

בין השעות:  18:30 – 16:00  ימי שני אחה"צ  

מפקחות
– מפקחת גני ילדים ממלכתיים הגב' מירב חכם     

– מפקחת גני ילדים ממלכתי דתי הגב' איילת רוס  
– מפקחת גני ילדים חנ"מ מ"מ הגב'  מירי  קינן 

– מפקחת גני ילדים חנ"מ חמ"ד הגב' אורלי שנה  

צוות הגן
גננות בפיקוח משרד החינוך
מחלקת גני הילדים:סייעות בפיקוח עיריית יבנה

 08-9327291 שלוחה 1 
ganim@yavne.muni.il :דוא"ל

פקס: 08-9425559

mailto:ganim@yavne.muni.il
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תוכניות לימודים

גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית-לימודית, שמטרתה לקדם ולטפח את יכולותיו הקוגנטיביות, הרגשיות, החברתיות 
והמוטוריות של הילד בגיל הרך, להקנות ערכים, ידע ומטען תרבותי, לעצב עמדות.

מערכת החינוך הקדם-יסודית מחוייבת ופועלת לטיפוח ארבעת תחומי הליבה, שנבנים סביב הציר המרכזי של ההוראה 
בגן הילדים, לוח השנה העברי, ימי חג, מועד ומסורת הנלמדים בגישה רב תרבותית. מסגרת החינוך הממלכתית-דתית 

(גני חמ”ד, גני נועם וגן חב”ד) מקנה גם את יסודות החינוך לאמונה, ללימוד תורה ולקיום מצוות.

לתשומת לבכם: תוכניות הלימודים אינן קבועות וניתנות לשינויים.

אשכולות הליבה הם:
• כישורי שפה • מתמטיקה • מדעים • אומנויות: מוסיקה, אומנות חזותית, תיאטרון. כמו כן נרכשים כישורי חיים 

הכוללים: חינוך לבטחון אישי ובטיחות בדרכים, חינוך לבריאות וחינוך גופני.

הלמידה בגן הילדים מתרחשת בדרך חוויתית בתחומי היצירה והאמנות ובאמצעות המשחק לסוגיו: משחק סוציודרמטי, 
משחקי בנייה (קונסטרוקציה), משחקי חשיבה, משחקי חברה, תנועה ועוד. ילדי הגן רוכשים מיומנויות למידה בהתאם 

ליכולותיהם לקראת היותם לומדים עצמאיים.

תשתית לקראת קריאה וכתיבה  .1
הינה אחת מתוכניות הליבה המופעלת בכל גני הילדים, ומטרתה חשיפת הילדים לרכיבי השפה הדבורה והכתובה,  
ידע על אותיות, קשרי אות צליל, מכוונות לספר, ארגון סביבה אוריינית ועוד. המפגש עם ספרים וחומרים כתובים   

אחרים מקדם תהליכים אופיניים כתשתית לקראת כתיבה וקריאה.

חשיבה מתמטית  .2
תוכנית ליבה העוסקת בטיפוח גישה חיובית למתמטיקה, חשיפה לאוריינות מתמטית, הכרת מושגים מתמטיים   
ושימוש נכון בהם בגישה אינטגרטיבית משמעותית. כלל הגנים ביבנה מצויידים בערכת לבני דיג’י אשר מהווה   

מודל מוחשי, סדרתי ורציף של המבנה העשרוני.

חינוך מוסיקלי  .3
המוסיקה מפתחת את היכולות והכישורים הבסיסיים של הילד תוך שילוב היבטים ריגשיים קוגניטיביים ומוטוריים.
כלל הגנים בעיר נהנים מפעילות העשרה מוסיקלית הניתנת ע"י מורות מוסמכות להוראת המוסיקה בגיל הרך.   
בשיעורים אלו נחשפים הילדים למושגי יסוד במוסיקה, לשירה, לנגינה ולתנועה באמצעות האזנה פעילה, ביצוע   

ואלתור. שעת המוסיקה במסגרת התל״ן.

חינוך גופני  .4
תוכנית החינוך הגופני בגיל הרך עוסקת בפיתוח המודעות לגוף ולתפקודו בסביבה, שיכלול התמצאות במרחב, 

שיכלול יכולת תנועה, ביסוס הערכה עצמית וכד’. 
שיעורי התנועה מועברים במסגרת התל”ן לכלל ילדי העיר ומטרתם לעודד את הילדים לאמץ אורח חיים בריא ופעיל.  

השיעורים מועברים ע”י מורים מוסמכים לתנועה בגיל הרך.

עיר מובילה בתחומי החינוך
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סל תרבות   .1
כלל ילדי הגנים נהנים מסל תרבות עשיר ומגוון, שכולל מופעים מתחומי האומנות, המוסיקה והספרות. התוכנית   
תורמת להרחבת האופקים, להעשרה חברתית ורוחנית, לפיתוח טעם אישי אורייני, להגברת המעורבות, לסובלנות  

ולפיתוח הקשב.

“ספריית פיג'מה”  .2
סיפריית פיג’מה היא תוכנית שמטרתה להנחיל לילדים אהבה לקריאה ולספרים ולעודד דיון בערכים ייעודיים בחיק  
המשפחה ובגן הילדים. התוכנית שנוסדה על ידי קרן הרולד גרינספון, פועלת בכל גני הילדים ביבנה בחינוך   

הממלכתי, ממלכתי דתי, ובגני החינוך המיוחד.

חלוקת הספרים דרך גני הילדים מאפשרת לגננת להציג את הספרים בפני ילדי הגן, לחבר בין הקריאה בבית לבין  
הפעילות בגן, וליצור מעגל ילד - גננת - הורים התורם לחיזוק האוריינות ולהעמקת החינוך לערכים. במסגרת   

התוכנית מקבל כל אחד מילדי הגן במהלך השנה כשמונה ספרים במתנה, יחד עם הכוונה לפעילות ערכית,
אוריינות חוויתית שתחזק את הקשר בין הבית לגן.

אורח חיים בריא  .3
בריאות טובה היא תנאי חיוני להתפתחות מיטבית של כל ילד וילדה. בריאות הילדים בגיל הרך מושפעת מהסביבה  

הפיזית והחברתית הם חיים. 

עיריית יבנה בשיתוף משרד החינוך, מייחסת חשיבות רבה לקידום אורח חיים בריא בגן הילדים, מתוך אמונה כי   
ההשקעה בקידום נושא הבריאות בגן הילדים בתחומי התזונה, החינוך הגופני, ההיגיינה והרווחה הנפשית, תקדם   

הטמעת אורח חיים בריא החל מגיל צעיר, כחלק מכישורי החיים שרוכשים הילדים בבית ובמסגרת הגן. 
לארוחה המשותפת יתרונות רבים והיא מהווה מוקד למידה בגן, במסגרתו מפתח הילד כישורי חיים, כישורי שיח,   

נימוסי שולחן, אסתטיקה, ערכי שיתוף ויכולת בחירה, תוך חשיפה למגוון טעמים חדשים.
109 גנים ביבנה הוסמכו כגנים מקדמי בריאות. 

גן ירוק  .4
מחלקת גני הילדים באגף החינוך בעיריית יבנה פועלת לקידום החינוך הסביבתי בגני הילדים. כחלק ממהלך זה,  

התווה תהליך ההסמכה ל”גן ירוק”. ההסמכה ל"גן ירוק" מטעם המשרד לאיכות הסביבה והאגף לחינוך קדם  
יסודי במשרד החינוך ניתנת לגן על התנהלותו ה״ירוקה״ לאורך השנה ומושתתת על תוכנית מובנית  

להנחלת ערכי סביבה לילדים, פיתוח המודעות לסביבה והפיכת ילדי הגן לאזרחי המחר כנאמני 
סביבה. בגן ירוק מיישמים ערכים אקולוגיים כגון: פליאה מהטבע, כבוד לטבע ולסביבה 

וממחזרים מיכלי משקה, סוללות משומשות ונייר. 
הילדים בגן חוסכים במים, מונעים רעש ונמנעים משימוש

בכלים חד פעמיים. 
בעיר יבנה 53 גנים הוסמכו כגנים ירוקים.

תוכניות העשרה
עיר המטפחת סביבה ירוקה וברת קיימא למען הדורות הבאים
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שחמט  .5
תוכנית השחמט לגני החובה בעיר היא תוכנית העשרה העוסקת בהקניית הרגלי חשיבה והתנהגות באמצעות  
משחק השחמט, בפיקוח מחלקת גני ילדים בעירית יבנה ומשרד החינוך. התוכנית פותחה ע"י חברת   

"אשכולות חשיבה" והותאמה לגיל הרך.

מרכז מדעי טכנולוגי  .6
  מרכז המדע והטכנולוגיה לגיל הרך ביבנה פועל כמוזיאון מדע המאפשר לילדים לחוות ולהתנסות. מטרת   
המרכז היא טיפוח והעשרה של ילדי גני החובה בעיר. יצירת למידה משמעותית מתוך התנסות, הכרת   

תחומים מדעיים והכרת חוקרים חשובים. 
הילדים מוזמנים לשמוע, לראות, לדמיין, לערוך ניסוי, ליצור דגמים, לעיין בספרים וכד'. הפעילות במרכז   
פונה למגוון סגנונות למידה ובכך מאפשרת לכל ילד למצוא את דרכו האישית ללמידה משמעתית במרכז.

תכנית "גוגלה"      .7
כלי "גוגלה" הם כלים ממוחשבים המיועדים לקדם את ההתפתחות של הילדים בחינוך הקדם יסודי, אשר   

עדיין אינם יודעים קרוא וכתוב, או ששליטתם בקריאה ובכתיבה עדיין מוגבלת. השימוש בכלים הממוחשבים  
נועד להכין את הילדים לעולם המתוקשב (עולם המחשבים), שלתוכו הם גדלים, כדי שיוכלו לפעול בו בהווה  

ובעתיד בדרך הטובה ביותר, שתמצה את מלוא יכולתם.
הכלים שפותחו לצורך זה הם כלים עכשוויים המותאמים להתפתחות הילדים, ליכולותיהם ולתחומי התעניינותם.

סדנה לאמנות      .8
הסדנה לאמנות ביבנה משמשת כמרכז עירוני לכל תחומי האמנות הפלסטית. בגלריית הסדנה מוצגות 

תערוכות של מיטב אמני ישראל, לצד תערוכות אמני יבנה בכל שכבות הגיל. כלל תלמידי גני חובה בעיר  
משתתפים לאורך השנה במספר פעילויות בסדנה לאמנות. הפעילויות כוללות ביקור בתערוכה, "שיח  

גלריה" וסדנה מעשית.

תוכנית אור       .9
תוכנית אור רב תחומית, היא תוכנית שמטרתה העשרה, חיזוק מיומנויות לימודיות וחינוך לכישורים חברתיים  
– רגשים לילדים בגיל שנה עד 8, התוכנית מתקימת בגני הילדים ביבנה, בשיתוף עיריית יבנה, מחלקת   

החינוך, התוכנית הלאומית 360 ומפקחות משרד החינוך.

10.   תוכנית מעגן  
תוכנית התערבות מערכתית רב תחומית בתחומי ההתפתחות השונים, עבור ילדים המתקשים בתפקידם  

במסגרות החינוך בגיל הרך. צוות מעגן כולל מערך בעלי מקצוע מן התחומים
ההתפתחותיים הפועל בשיתוף עם הצוות החינוכי בגן.

 
 
 

עיר המטפחת חשיבה יצרתית וחדשנית
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רשימת גנים
לפי אזור רישום ושכונות

שכונת נווה אילן + רמות ויצמן
הדס 38 חובה  ממלכתי   צאלון* 
הדס 38 טרום חובה  ממלכתי   אילנות* 
הדס 38 טרום חובה  ממלכתי   הנגב* 
הדס 38 חובה  ממלכתי   אשל* 

אבוקדו 1 חובה  ממלכתי   חרוב* 
שקמה 1 טרום חובה  ממלכתי דתי  שקמה 

שכונת בן גוריון
הנשר 9 ממלכתי דתי   טרום חובה פשוש* 
הנשר 9 חובה  ממלכתי דתי   שחף* 

הדרור 14 חובה  ממלכתי דתי   דוכיפת* 
הדרור 14 טרום חובה  ממלכתי דתי   חוחית* 
הדרור 26 טרום חובה  ממלכתי דתי   עגור* 
הזמיר 1 חובה  ממלכתי    דרור* 
הזמיר 1 טרום חובה  ממלכתי    אנפה* 

הדרור 23 טרום חובה  ממלכתי דתי   צופית 
הדרור 23 חובה  ממלכתי דתי    חוגלה
הדרור 25 חובה  ממלכתי דתי   יונה* 
הדרור 25 טרום חובה  ממלכתי דתי   תור* 
השחף 6 טרום חובה  ממלכתי   זמיר* 
השחף 6 חובה  ממלכתי  סייפן* 

נאות שז"ר/נאות אשכול/נאות בן צבי
חרמון 10 טרום חובה  ממלכתי דתי   כרמל 
האיריס 1 חובה  ממלכתי דתי  סביון 

מלכי ישראל 1 חובה  ממלכתי דתי  טללים* 
מלכי ישראל 1 טרום חובה  ממלכתי דתי   סנונית* 

לילך 1 טרום חובה  ממלכתי דתי   לילך 
הצבעוני 1 טרום חובה  ממלכתי דתי   צבעוני* 
הגלבוע 42 טרום  חובה ממלכתי  הר מוריה 

שכונת נאות בגין
הפטל 1 חובה  ממלכתי   שקד*  
עדעד 1 חובה  ממלכתי דתי   תלתן* 
עדעד 1 טרום חובה  ממלכתי   רעות* 

חטיבת גבעתי 8 חובה  ממלכתי   מיתר* 
חטיבת גבעתי 8 טרום חובה  ממלכתי   צליל* 

הפטל 1 טרום חובה  ממלכתי   פטל* 
הפטל 1 טרום חובה  ממלכתי   תורמוס* 
תלתן 1 טרום חובה  ממלכתי דתי   סחלב* 

שכונת נווה אילן צבאי
הנגב א' 1 חובה  ממלכתי דתי   ברוש* 
הנגב א' 1 טרום חובה  ממלכתי   הרדוף* 

גומא 1 חובה  ממלכתי   גומא* 
גומא 1 טרום חובה  ממלכתי   גלית* 

לוע הערי 19 טרום חובה  ממלכתי  דפנה* 
לוע הערי 19 חובה  ממלכתי  מורן* 

גנים על אזורים
תאנה 11 חובה  ממלכתי דתי נועם       גפן* 
תאנה 11 חובה  ממלכתי דתי נועם       תאנה* 

החבלבל 6 טרום חובה  חב”ד  אור שרה 
שקמה 27 חובה  חב”ד  אור אליהו 

שכונת נאות  רבין
הדייגים 6 חובה  ממלכתי   דולפין* 
הדייגים 6 טרום חובה  ממלכתי   אדוה* 
הדייגים 6 חובה  ממלכתי   מפרשית* 
הדייגים 6 טרום חובה  ממלכתי   התורן* 
הדייגים 6 טרום חובה  ממלכתי   דוגית* 
הדייגים 6 חובה  ממלכתי   הדייגים* 
הדייגים 9 טרום חובה  ממלכתי   אפיק* 
הדייגים 9 חובה  ממלכתי   שניר* 
הדייגים 9 טרום חובה  ממלכתי   ירדן* 
הדייגים 9 חובה  ממלכתי   מעיין* 
הדייגים 9 חובה  ממלכתי   לי-גל* 
הדייגים 9 חובה  ממלכתי דתי   ים* 
הדייגים 9 טרום חובה  ממלכתי דתי   נחל* 

השייטים 3 טרום חובה  ממלכתי   השייטים* 
השייטים 3 חובה  ממלכתי   המצפן* 
השייטים 3 טרום חובה  ממלכתי   העוגן* 
השייטים 3 חובה  ממלכתי   גלים* 
השייטים 6 חובה  ממלכתי   ריף* 
השייטים 6 טרום חובה  ממלכתי   קורל* 

עיר המשמרת את אתריה ועברה המפואר
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שכונת נאות  רבין (המשך)
הדוגית 22 חובה  ממלכתי   שירת הים* 
הדוגית 22 חובה  ממלכתי   בת גלים* 
הדוגית 22 טרום חובה  ממלכתי   כסיף* 
הדוגית 22 חובה  ממלכתי   בת הים* 

הצדף 7 חובה  ממלכתי דתי  כנרת* 
הצדף 7 חובה  ממלכתי  ברקן* 
הצדף 7 טרום חובה  ממלכתי  דן* 

שכונת נאות רבין – גני ראובן
הנמל 19 חובה  ממלכתי   חופית* 
הנמל 19 טרום חובה  ממלכתי   הצדף* 
הנמל 21 טרום חובה  ממלכתי דתי   שונית* 
הנמל 21 טרום חובה  ממלכתי   אלמוג* 
הנמל 34 חובה  ממלכתי דתי    הסיפון*
הנמל 34 חובה  ממלכתי   הנחשול* 
הנמל 36 טרום חובה  ממלכתי   הסירה* 
הנמל 36 חובה  ממלכתי   הנמל* 

הנחשול 4 חובה  ממלכתי   טל* 
הנחשול 4 טרום חובה  מלמכתי  מלחים* 
הנחשול 4 חובה  ממלכתי  פלג* 
הנחשול 4 חובה  ממלכתי  סנפיר* 
הנחשול 4 חובה  ממלכתי  מעגן* 
הנחשול 4 טרום חובה  ממלכתי  דג הזהב* 
הנחשול 4 טרום חובה  ממלכתי  כוכב הים* 

הנחשול 2 א’ חובה  ממלכתי  איתן* 
הנחשול 2 א’ טרום חובה   ממלכתי  סער* 

הנחשול 2 א’  טרום חובה ממלכתי דתי ציונות*
הנחשול 2 א׳    חובה  ממלכתי דתי   בראשית 

שכונת נאות שמיר
יהודה הלוי 6 חובה   ממלכתי  ש”י עגנון*  
יהודה הלוי 6 חובה    ממלכתי  נתן אלתרמן*             
יהודה הלוי 6 טרום חובה  ממלכתי  נעומי שמר*          
יהודה הלוי 6 טרום חובה   ממלכתי  לאה גולדברג*      
יהודה הלוי 6 חובה   ממלכתי  אליעזר והגזר      
טרום חובה               יהודה הלוי 6 ממלכתי   מיץ פטל  
יהודה הלוי 6 טרום חובה          ממלכתי   איה פלוטו           
יהודה הלוי 6 טרום חובה          ממלכתי   אילת מטיילת      

דוגית 4 טרום חובה  ממלכתי  אחווה*  
דוגית 4 חובה  ממלכתי  ידידות* 
דוגית 4 חובה  ממלכתי דתי        עצמאות*      
דוגית 4 טרום חובה          ממלכתי דתי        הרצל*                 
דוגית 4 טרום חובה          ממלכתי דתי        חושן      

נעומי שמר 5 טרום חובה          ממלכתי               אחדות*               
נעומי שמר 5 טרום חובה  ממלכתי  יצחק שמיר*         
נעומי שמר 7 טרום חובה          ממלכתי               שיר*                    
נעומי שמר 7 טרום חובה          ממלכתי               סיפור*                 

רחל המשוררת 5 חובה                   ממלכתי               צלצולי פעמונים*    
רחל המשוררת 5 טרום חובה          ממלכתי               אהובה עוזרי*       
רחל המשוררת 7 חובה                   ממלכתי               רחל המשוררת*    
רחל המשוררת 7 טרום חובה          ממלכתי               עוזי חיטמן*          

דבורה עומר 3 חובה                   ממלכתי דתי        חרות*                 
דבורה עומר 3 טרום חובה          ממלכתי דתי        תפארת*              

הרצל 31 חובה                   ממלכתי               דבורה עומר*        
הרצל 31 טרום חובה          ממלכתי               דליה רביקוביץ*     
הרצל 31 טרום חובה          ממלכתי               מנגינה*                
הרצל 31 טרום חובה          ממלכתי               שירה*                 
הרצל 9 טרום חובה          ממלכתי                 מקהלה עליזה     
הרצל 9 טרום חובה          ממלכתי               פילפילון              
הרצל 9 טרום חובה          ממלכתי דתי        ספיר                  

גנים מוכר שאינו רשמי
בוכריס 1 פינת החבצלת  גן נורית  סיני בנות 

גלבוע 27 גן גלבוע  
החרמון 13 גן נרקיס 
החרמון 10 גן חדש  
הנרקיס 7  גן כלנית  סיני בנים 
הלילך 21  גן עפרוני 
הסביון 8 גן איריס  בנים + בנות 

חטיבת גבעתי 1 גן תורני  אור יקרות 
הנרקיס 7 יבנה גן חדר 

הלילך 10  2 כיתות גן  אור דוד 
*גן + צהרון - הצהרון מותנה במספר הנרשמים.

עיר המטפחת את תרבות הפנאי
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רישום לגני הילדים

הרישום לגני הילדים ייעשה באמצעות אתר האינטרנט העירוני בין התאריכים 12/02/2023 – 23/01/2023
הרישום באינטרנט מיועד לתושבי העיר יבנה בלבד הרשומים במרשם התושבים.  •

אתר האינטרנט יהיה פתוח לשירותכם 24 שעות ביממה במהלך כל תקופת הרישום.  •

זכאים לרישום:
גן טרום טרום חובה – שנתון 3 גן טרום חובה – שנתון 4  גן חובה – שנתון 5 

ילדים שנולדו בין התאריכים: 
ד׳ בטבת התשע"ף - 1 בינואר 2020 כ”ד בטבת התשע"ט - 1 בינואר  2019 י”ד בטבת התשע"ח - 1 בינואר 2018 

ט״ז בטבת התשפ"א - 31 בדצמבר 2020 ג׳ בטבת התש"ף - 31 בדצמבר  2019 כ”ג בטבת התשע"ט - 31 בדצמבר  2018

במהלך תהליך הרישום תינתן להורים האפשרות לבחירת זרם חינוכי בלבד. ממלכתי, ממלכתי דתי  
וחרדי.

לידיעתכם:
העברת אמצעי תשלום היא תנאי הכרחי לסיום תהליך הרישום. לצורך תשלום שנתי הכולל ביטוח, הזנה, סל תרבות    •

תכניות העשרה, תשלום עבור מסיבות סוף שנה (רק לגני חובה).
יש לוודא בתום הרישום, כי המערכת קלטה את נתוני הרישום וקבלת מספר פניה על כך, מס' הפניה מעיד על כך     •

שתהליך הרישום הושלם.
רישום להורים עצמאיים/יחידנים/פרודים/גרושים – בנוסף למסמכים המפורטים יש לצרף כתב הצהרה (המצורף     •

לחוברת). ללא הגשת המסמך תהליך הרישום לא יושלם. 

* ילדים עם בעיות בריאות / אלרגיה מסכנת חיים
הורים לילדים בעלי בעיות בריאות / אלרגיה מסכנת חיים המחייבת התארגנות 
מיוחדת לשנת הלימודים (סייעת רפואית) מתבקשים להעביר מסמכים רפואיים 

עדכניים במעמד הרישום למחלקת גני-ילדים (בתוקף החל מינואר 2023).

מצורף לינק ובו הקריטריונים הנדרשים לזכאות לסיוע רפואי
במסגרת ימי לימודים ופעילות משרד החינוך בחופשות

https://pob.education.gov.il/Talmidim/Pages/physician-assistant.aspx

* ילדים הנזקקים להתאמה פיזית (הנגשה) של המוסד החינוכי (בשל מוגבלות) המחייבת התארגנות מיוחדת 
לשנה״ל הבאה, בהתאם לחוזר מנכ״ל משרד החינוך, ניתן להגיע לפני תקופת הרישום המוכרזת (15 חודשים 

טרם הכניסה למוסד החינוכי בפועל). יש לתאם רישום מוקדם בטלפון - 08-9425566 או בדוא״ל - 
ganim@yavne.muni.il

הורים יקרים שימו לב !
בכל שנה יש לערוך רישום מחדש לגן גם אם ילדיכם רשומים לגן בשנה הנוכחית.

עיר המטפחת אורח חיים בריא 

https://pob.education.gov.il/Talmidim/Pages/physician-assistant.aspx
mailto:ganim@yavne.muni.il
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תושבים המתגוררים ביבנה וכתובתם בתעודת הזהות מעודכנת, יבצעו את הרישום באתר האיטנרנט בלבד.

ימים ושעות קבלת הקהל בעמדות התמיכה ובמחלקת גני הילדים לתושבים חדשים בעיר
מפורטים במכתב הרישום המצורף לערכה.

הנרשמים לגני הזרם תורני -
מותנה באישור מנהל בית ספר נועם, הרישום יבוצע באתר האינטרנט, הרישום החל מגילאי 3.

הנרשמים לגני הילדים בחינוך המוכר שאינו רשמי -
הרישום יבוצע באתר האינטרנט, השיבוץ מותנה בצירוף אישור מנהל/מנהלת ביה”ס לאתר הרישום (נספח ד׳ 

לשנה״ל תשפ״ד) במעמד הרישום. הרישום החל מגילאי 3.

הנרשמים לגני חב״ד -
מותנה בצירוף אישור הרב לרר, הרישום יבוצע באתר האינטרנט, הרישום החל מגילאי 3.

הנרשמים לגני – חרדי ממלכתי
גן ממלכתי חרדי פועל תחת פיקוח, הנחיה והדרכה של משרד החינוך.

תוכניות הלימוד, מערך ההדרכה והסטנדרטים המקצועיים, נקבעים גם הם ע"י משרד החינוך לאחר התאמתם למגזר 
החרדי.

רישום החל מגילאי 3.
תושב יקר, נא הקפד לרשום את ילדך לגן בתקופת הרישום.

חשוב לציין, כי אין משמעות בשיבוץ לתאריך בו יבוצע הרישום, בתנאי שייערך במהלך תקופת הרישום.  
לתשומת לבכם:

*הרכב גני הילדים הוא בדרך כלל דו גילאי כלומר, כיתת ילדי חובה עם ילדי טרום חובה או לחילופין כיתת טרום 
חובה עם ילדי טרום טרום חובה. עם זאת, על פי נתוני הרישום תתכן כיתה בעלת הרכב חד גילאי.

*יתכנו שינויים במספר הגנים / בגילאי הילדים / בזרם הגן בשנת הלימודים תשפ”ד בהתאם לנתוני הרישום.
קריטריונים לשיבוץ - השיבוץ הסופי יקבע על פי שיקולים מערכתיים, פדגוגיים ומקצועיים:

זרם חינוכי  •
גן המשך  •

תאריך לידה - בגני החובה: ראשית ישובצו ילדי החובה ועל בסיס מקום פנוי  •
ילדי הטרום חובה

איזור גיאוגרפי  •
ביצוע רישום בתקופת הרישום המוכרזת. ילד שירשם לאחר תקופה זו,  •

לא יובטח מקומו בגן הסמוך לאזור מגוריו
איזון מגדרי (בנים-בנות), איזון גילאי - איזון מגדרי חינוכי  •

תשלומי חינוך
תעריפי תשלומי החינוך ישלחו אליכם לשנה"ל תשפ"ד 

לאחר פרסום חוזר משרד החינוך בנושא.

עיר המטפחת את תחושת הערבות הדדית

חוסכים טרחה וזמן – נרשמים מהבית
www.yavne.muni.il

24 שעות ביממה

http://www.yavne.muni.il
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לתשומת לבכם:
הודעה על שיבוץ לגן הילדים תמסר באמצעות אתר האינטרנט העירוני.  •

פתיחת כיתות גן מותנית במס' הנרשמים.  •

רישום לצהרונים
שימו לב! הרישום לצהרונים מתבצע דרך האתר לרשת למתנסים ובאחריות ההורים. יש לבצע רישום נפרד 

ולקבל אישור למייל.
הרשת למרכזים קהילתיים מפעילה את מערך הצהרונים בגני הילדים בעיר עד השעה 17:00. מסגרת הצהרונים 

כוללת: ארוחות בריאות ומזינות, חוגי העשרה מגוונים, ימי פעילות בחופש על פי לוח התמ”ת, את הרישום יש 
או במתנ”ס גרמנוב רח’ גיבורי החייל 1 יבנה. לבצע באתר בכתובת

רישום לגן אינו מהווה רישום אוטומטי לצהרון.
,www.matnasyavne.co.il :

הימים הראשונים בגני הילדים
מעבר הפעוטות לגן הילדים מלווה בהתרגשות ובחששות. כדי להקל על ילדכם את המעבר, הוא זקוק 
לתמיכתכם ולתמיכת הצוות החינוכי. קליטתם של ילדים המתקשים בהסתגלותם לגן הילדים תעשה 

בהדרגה, באופן מושכל ובשיתוף עם ההורים.
הימים הראשונים בגן תוכננו בהתאם לגיל הילדים.

שנת הלימודים תשפ"ד תפתח ביום שישי, ט״ו באלול תשפ"ג, ה- 01/09/2023.

בגני טרום חובה יתקיימו הלימודים כדלהלן:
בשעות: 10:00 – 08:00 ביום הראשון ללימודים:  
בשעות: 11:00 – 08:00

08:00 – 14:00 ביום השלישי הלימודים יתקיימו כסדרם –  
ילדים שזו להם שנת הלימודים השנייה בגן, ישהו בגן החל מהיום 

הראשון ללימודים באופן מלא.
בגני חובה:

הלימודים יתקיימו כסדרם החל מהיום הראשון.
שעות הלימודים בגני הילדים

14:00 – 07:55     07:30 (להורים עובדים בלבד) ימים א' – ה'  
12:45 – 07:55     07:30 (להורים עובדים בלבד) ימי ו'    

ילדים בלתי גמולים בגני הילדים
ישנה חשיבות רגשית וחברתית לעובדת היות הילד גמול (שולט בצרכיו) טרם כניסתו לגן העירוני.

חשוב להעצים את הילד בהליך ולאפשר לו לקחת אחריות על גופו והתנהגותו תוך כך שמכוונים 
ומדריכים אותו.

מדובר בתהליך הטומן בחובו את התפתחות העצמאות, רכישת האוטונומיה על הגוף, למידה של 
דחיית סיפוקים, העצמה ותחושת מסוגלות. כל אלה הם ערכים מוספים משמעותיים הנלווים לתהליך 

גמילה הנעשה באופן עקבי, רגיש ומותאם לצרכיו ואופיו של הילד.

יבנה קהילה מעולה בשפלה

http://www.matnasyavne.co.il
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מרכזי שירות -
המופעלים ע”י עיריית יבנה

מתי"א יבנה-על"י, מרכז תמיכה יישובי אזורי מגילאי 3-21  .1
מתי"א הינו מרכז תמיכה יישובי/אזורי המשמש מערכת תומכת למסגרות החינוך המיוחד והחינוך הרגיל  

ביישום חוק החינוך המיוחד.
מתי"א הינו גוף ידע מוביל ומקצועי להכשרה, תמיכה וליווי של צוותים חינוכיים, הפועל לקידומם של ילדים  

בעלי צרכים מיוחדים, מתוך ראייה יישובית כוללת.
מתי"א יבנה משמש כמתי"א מתמחה לתלמידים עיוורים ולקויי ראייה ברמה מחוזית.

מנהלת: הגב' רננה שיש טלפון: 08-9421994, טלפקס: 08-9431763
matyayavnee@matya365.org.il :מייל

ילדי גן המועמדים לוועדת זכאות ואפיון  .2
ילדים המועמדים לוועדת זכאות ואפיון חייבים ברישום במחלקת גני ילדים, במועד הרישום הרשמי עפ"י 

נוהל רישום לילד לגן במחלקת גני הילדים.
כתהליך ראשוני חובה לפי  נוהל הרישום לבצע רישום מקוון  בלבד באתר העירייה.   .1

חובה לציין בהליך הרישום כי הילד מועמד לוועדת זכאות ואפיון.  .2
ילדי גן אשר עלו לדיון בוועדת זכאות ואפיון ונמצאו זכאים למסגרת גן לחינוך מיוחד ישובצו ע"י     .3

המחלקה לחינוך מיוחד בהתאם לאפיון ולשכבת גיל.
שיבוץ לגני החינוך המיוחד אינם על פי אזורי רישום.    .4
לשאלות נוספות ניתן לפנות בטלפון: 08-9421414    .5

.einav@yavne.muni.il / meital@yavne.muni.il :או במייל
מידע נרחב ניתן לקבל בחוזר מנכ"ל משרד החינוך / חינוך מיוחד וכן באתר העירייה / המחלקה     .6

לחינוך מיוחד. 

תלמידים הנמצאים כיום בגני החינוך המיוחד  .3
מבצעים רישום מקוון, על מנת להבטיח את המשך שיבוץ הילד בגן חינוך מיוחד. יש לבחור זרם חינוך, אולם  

השיבוץ לגן החינוך המיוחד יעשה על ידי המחלקה לחינוך מיוחד בהתאם לאיפיון ולשכבת הגיל, עד לסוף  
חודש יולי.

שפ"ח – שרות פסיכולוגי חינוכי  .4
מטרת השירות הפסיכולוגי בגני הילדים היא לאפשר זמינות וניצול של ידע פסיכולוגי - מקצועי למסגרות  

גני החובה באמצעות ליווי של פסיכולוג קבוע. הליווי (לגננת, לילדי הגן ולהוריהם) כולל תהליכי מיפוי  
ואיתור של מאפיינים רגשיים, התנהגותיים/חברתיים, קוגנטיביים/תפקודיים בשגרה ובמצבי משבר, וכן  

תהליכי הערכה פסיכולוגית, מתן טיפול ראשוני ויעוץ מקצועי לצוות הגן לילד ולמשפחתו על פי הצורך. 
תהליך הליווי הינו רציף ומתנהל ע"פ תוכנית עבודה שנתית ועקרונות פעילות מקצועיים ואתיים. 

במקרים חריגים ובמידה ולא תתקיים שגרת לימודים רציפה בגן ניתן לפנות ישירות לשפ"ח.
מנהל: מר אביחי סטולרסקי, טלפון: 08-9438895, 08-9439188

"תן לי יבנה וחכמיה”

mailto:matyayavnee@matya365.org.il
mailto:.einav@yavne.muni.il
mailto:meital@yavne.muni.il
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יבנה עיריית
החינון אגף

ילדים גני מחלקת

כתב הסכמה והתחייבות עבור ביטוח תאונות אישיות, 
שרותי הזנה, סל-תרבות ותל"ן – תשפ"ד

ידוע לי כי במהלך שנת הלימודים בננו/בתנו יבוטח/תבוטח בביטוח תאונות אישיות ויקבל/תקבל 
ארוחת בוקר, סל תרבות ותל"ן בגן. תשלום עבור מסיבות סוף שנה (רק לגני חובה). על מנת לתכנן 

ולארגן מראש שירותים אלו הנני מתחייב לשלם את התשלומים. 
פרוט על גובה התשלומים ישלח לאחר פירסום חוזר תשלומי הורים ממשרד החינוך בתחילת 

שנה”ל תשפ”ד.

אימות נתונים:
עפ"י חוזר מנכ"ל סב/7 (א) רישום כוזב מהווה עבירה פלילית אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים 

על מקום המגורים הקבוע של התלמיד תביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות 
בידי עיריית יבנה נגד ההורים.

ילדמשפחה פרטי זהותשם מס'

רישום הרושםתאריך ההורה הרושםשם ההורה חתימת

-
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כתב הצהרה והתחייבות לשנת הלימודים תשפ״ד
להורים עצמאיים שהינם גרושים/פרודים/רווקים

D 

D 

D 

D 

:________

_________

יבנה עיריית
החינון אגף

ילדים גני מחלקת

ה nיימ _ ,________ הנני מ.משפחתי  ____ת.ז _______ 1 .

הבערה רישום / /ביטול לרישום לבקשתי בתמיכה זה והתחייבות הצהרה כתב עורך/ת

התלמיד/ה ת.זשם נוכחימס' /גן ב•הייס כיתהשם

הינה מגורי כתובת כי מצהיר/ה הנני . 2 --------------

הינה הנוסף ההורה -----------כתובת
ההורים). שני של עדכניים זהות תעודות ספחי לצרף (יש

המאתים) : בריבוע X לסמן (נא ומתחייב/תכי : מצהיר/ה הנני . 3 

עם : במשותף לחינוכו ואחראי/ת הקטין של החוקי/ת אפוטרופוסו הנני
ת.ז _________ ,_________ שם: הנוסף), (להלן-האחראי

(יש דעתו/ה. ועל הנוסף האחראי בהסכמת נעשה הרישום/העברה הרישוםב/יטול כי מצהיר הנני

הנוסף). האחראי של הסכמה ומכתב זהות תעודת צילום לצרף

הבערה. הרישום/ ביטול הרישום/ בדבר וליידעו הנוסף האחראי את לאתר הצלחה ללא ניסיתי
תצהיר). (לצרף

המאשר דין פסק לצרף (חובה לחינוכו בלעדי/ת ואחראי/ת הקטין של החוקי/ת אפוטרופוסו הנני

האחר). ההורה של אפוטרופוסות ביטול

יימצא אם כי לנו ידוע נכון. זה והתחייבות הצהרה בכתב המפורט המידע כי מצהיר/ה הנני . 4 
ההעברה. או הרישום את לבט/ללשנות העירייה רשאית - אמת אינו שהנמסר

והתחייבות הצהרה בכתב המפורט במידע שינוי כל על החינוך למחלקת להודיע מתחייב/ת הנני . 5 
יבנה עיריית רשאית - השינוי מזמן ימים בתוך 14 יעודכן לא המידע אם לאלתר. זה

ההעברה. או הרישום את לבטל/לשנות

מלא ______תאריך : _שם -------ת.ז 

-------:חתימה_______________כתובת דוא"ל:

מלא :תאריך : ______ -------ת.ז שם

-------:חתימה_______________כתובת דוא'יל:

-
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מחלקת גני ילדים - רח' הנשר 11, יבנה
טלפון: 08-9327291 (שלוחה 1), פקס: 08-9425559

ganim@yavne.muni.il :דוא"ל
שנה”ל תשפ”ד

_______________ _____________

___________________________ 

______________ ___________

ך.עתידיל(-------------

___________________ 

:---------------------
:,________________ 

יבנה עיריית
החינוך אגף

ילדים גני מחלקת

אשראי כרטיס באמצעות חשבון לחיוב הרשאה

לכבוד,

•בנה ע•ר••ת

התלמיד  ת"ז: שם מספר

שם _ הח"מ, ח.פ אני .תז /

יישוב _ _________________________ כתובת

נוס, טלפון _ טלפון

שרותי חיובי בגין להלן. מפורטים שפרטיו אשראי כרטיס באמצעות ונו חשבוני את לחייב קבועה ,הרשאה יבנה לעיריית בזאת נותן

הבאים: ובאנתים יבנה עיריית ע"י שייקבעו ובמועדים בסכומים תשפ"א לשנה"ל ותל"ן אישיות אתונות ביטוח סל-תרבו,ת הזנה,

הבאים:

האשראי . חברת םע שלי ההסדר י ע"פ יבוצע בבנק חשבוני חיוב כ• לי ידוע א.

התשלום. לביצוע האשראי חברת הגנתדות ובאין בתוק"ן הכרטיס עוד כל •בתצע שברשות• האשראי כרטיס חיוב ב.

וכל האשראי , בכרטיס הקבע הוראת ביטול על בכבת הודעה •בנה לעיריית אמסור לא עוד כל •בתצע החיוב כ• לי ידוע ג.

לתשלום. האחרון המועד לפני לפחות ימים •בנה 5 בעיריית התשלומים במרכז התקבלה הביטול הודעת עוד

נקוב שמספרו אשראי לכרטיס כחלופה אחר מספר ויישא שיונפק אשראי כרטיס לחיוב גם בתוק"ן תהיה זו הרשאה .ד

זה. בטופס

האשראי : כרטיס פרט•

- האשראי  דיינרס)חברת בכרטיס הרשאה לתת ניתן לא ----

כרטיס :  מספר

- mק-ו
הכרטיס   בעל שם

הכרטיס _ ______________ בעל ח.פ ת.ןז

הכרטיסאתריך בעןל• הכרטיסשם בעלן• חתימת

-

mailto:ganim@yavne.muni.il
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עיריית יבנה
אגף החינוך

מחלקת גני ילדים

מחלקת גני ילדים - רח' הנשר 11, יבנה
טלפון: 08-9327291 (שלוחה 1), פקס: 08-9425559

ganim@yavne.muni.il :דוא"ל

mailto:ganim@yavne.muni.il
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