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מערכת החינוך
קדומים

מידעון להורים
נוהלי רישום למוסדות החינוך
לשנת הלימודים תשע"ז
2016 - 2017

בשעה טובה ומוצלחת ,אנו עומדים בפתחה של תקופת הרישום למוסדות החינוך.
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הורים יקרים!

עוצמתה של מערכת החינוך נטועה בעשייה אשר בסיסה דבקות במטרה ואמונה בדרך
החינוכית .שמנו את החינוך בקדומים בראש סדר היום ,ולא כסיסמא בעלמא.
החזון החינוכי וביצועו בחיי היום יום ,הם המפתח למערכת חינוך חדשנית ויוזמת.
בקדומים אנו מעזים לחלום חינוך ומשתדלים לתת חינוך אישי לכל ילד וילדה.
בשנים האחרונות החילונו לתת דגש לעשיה החינוכית כבר בגיל הרך ,בגני הילדים.
התחלנו בתהליכי עבודה בשיתוף הגננות והפיקוח.
בכם ההורים ,אני רואה שותפים לחזון ,לעשייה ולהצלחה.
שיתוף הפעולה שלכם ,ההורים ,הוא מאבני היסוד ההכרחיים לטובת הילדים
ולהצלחתם.
אנא הקפידו לרשום את ילדכם בתקופת הרישום בין התאריכים-
יום שני א' שבט תשע"ו  11/1/16ועד יום ראשון כ"א שבט תשע"ו .31/1/16
נא נצלו את אתר המועצה לצורך הרישום .השימוש באינטרנט נועד להקל עליכם את
התהליך ,לחסוך זמן יקר ולייעל את דרכי הרישום.
אאחל לכם ולנו שנת לימודים פורייה ומוצלחת.
חננאל דורני
ראש המועצה

מועדי רישום
הרישום לגני הילדים עפ"י חוק חינוך חובה לשנת הלימודים התשע"ז יחל ביום שני
א' בשבט התשע"ו ) 11בינואר  (2016ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט התשע"ו
) 31בינואר .(2016
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גילאי הרישום
גילאי 5
ט"ו בטבת התש"ע  1 -בינואר 2011

התאריכים:

ה' בטבת התשע"א –  31בדצמבר 2011
גילאי 4
ו' בטבת התשע"ב –  1בינואר 2012

התאריכים:

י"ח בטבת התשע"ג 31-בדצמבר 2012
גילאי 3
י"ט בטבת התשע"ג 1 -בינואר 2013

התאריכים:

כ"ח בטבת התשע"ד 31 -בדצמבר 2013
חריגי גיל הרך
ילדים שנולדו עד ) 15.1.2014כולל( ועברו ועדת חריגים במחוז ,על פי קריטריונים
שלהלן:
 .1נסיבות מיוחדות/הומניטריות במשפחה.
 .2קיומן של מסגרות חלופיות ביישוב בו מתגורר הילד.
.3
תעדוף:

הפער בין גיל הילד עבורו מוגשת הבקשה לבין המועד הקבוע בחוק.

יובהר בזאת כי ככל שתהיינה כמה בקשות לאותו מוסד ,וכמות
המקומות הפנויים קטנה מכמות הבקשות המאושרות ,תקבע הועדה
תעדוף בהתאם לנסיבות המיוחדות החריגות ,בהחלטה מנומקת עד 2
ילדים חריגי גיל בגן.

• מובהר בזאת שההורים ישלמו שכר לימוד מלא עבור ילדם  ,בשיעור זהה
לשיעור השתתפות המשרד.
)בתשע"ו ,נקבעה השתתפות המשרד בעלות שנתית של (₪ 9,724
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תהליך הרישום
הרישום מתבצע באתר המועצה.
מ 11.1.16-א' שבט תשע"ו ועד  31.1.16כא' שבט תשע"ו הרישום באתר במקביל לתאריכי
הרישום.
חשוב! בתום הרישום עליכם להפיק את הטופס המאשר את הרישום שביצעתם.
רישום במחלקת החינוך מיועד להורים המתקשים למלא את השאלון באינטרנט .
קבלת קהל במחלקת החינוך :
ימים א'-ה' בין השעות .8:00-15:00
טלפון מחלקת חינוך09-7778020 :

רישום באמצעות האינטרנט
היכנסו לאתר בכתובת הבאה:
www.kedumim.org.il
בעמוד הבית יופיע לינק "רישום לגני הילדים" לחצו על הלינק ותועברו לעמוד כניסה.
ברישום תועברו מעמוד לעמוד בהתאם להנחיות:
כניסה לרישום יש להקליד מספר תעודת זהות של התלמיד ולאחר מכן תעודת זהות של אחד
ההורים ללא  0בתחילת המספר  .למלא את הפרטים האישיים  ,אנא בדקו האם הפרטים נכונים
ותקנו או הוסיפו.
אנא הקפידו להכניס כתובת מייל ונייד הורים ולהפיק ולשמור את טופס האישור בתום
הרישום.
לאור בקשות הורים בשנים קודמות ,אנו מאשרים בשנה זו לבקש  5חברים לשיבוץ בגן.
מתוכם ,נשתדל לשבץ חבר אחד לפחות .לא נוכל להתחייב על שיבוץ חברים בהתאם לבקשה.
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השלבים לשיבוץ
בשיבוץ הגנים נלקחים בחשבון שיקולים פדגוגיים שונים כגון :גיל הילד ,בשלות ,המלצות שפ"ח
וגננת ,מרקם חברתי ,איזון מגדרי ואיזון בין שכבות גיל ,מס' הילדים בגן וכן מיקום השכונות
בהתאם למגבלות מיקום ובינוי.

הגשת ערר
תהליך הגשת ערר:
לאחר קבלת הודעת שיבוץ ניתן להגיש ערר.
מועד ואופן הגשת הערר יפורטו בהודעת השיבוץ.
בקשות הערר ידונו בועדת ערר לשיבוץ גני ילדים .ערר שיוגש לאחר המועד שיפורסם לא יתקבל
ולא ידון.

תשלומי הורים
כל ילדי הגנים  ,בכל שכבות הגילאים ישלמו תשלום חד שנתי עבור סל תרבות ,חוגים וביטוח
תאונות אישיות  .תשלום זה מאושר ע"י ועדי ההורים ויקבע על ידם בסמוך לפתיחת שנה"ל.
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התוכניות
תוכנית מיל"ת – הינה תוכנית מאריכת יום בגני .3-4
התוכנית כפופה לאישור מחודש מידי שנה ע"י משרד החינוך ותלויה במינימום נרשמים.
הלימודים בגני מיל"ת מסתיימים בימים א'  -ה' בשעה  , 15:45בימי לימודים בלבד.
בתוכנית זו מוגשת ארוחת צהריים חמה ומתקיימת פעילות חוגית .
עלות מילת נקבעת בכל שנה מחדש בהתאם להשתתפות משרד החינוך .תפורסם בסמוך לשנה"ל.
ביישובנו גני החובה כפופים לתוכנית יוח"א ומתקיימים בכלל גני .4-5
בגני יוח"א הלימודים מסתיימים בימים א' – ה' בשעה  16:00וביום ו' בשעה . 12:00
בתוכנית זו מוגשת ארוחה חמה והתשלום על האוכל חל על ההורים) .מחיר מנה  ₪ 7נכון
לתשע"ו( .
מועדונית חגים
מועדונית חגים שנתית מתקיימת בימים אשר מערכת החינוך בגנים אינה פועלת )חופשות משרד
החינוך( בצמידות לימי הפעילות במעון .פתיחת המועדונית מותנה במס' מינימלי של נרשמים
ונעשה מראש בתחילת השנה .בתכנית משולבות פעילויות שונות של מחלקת תרבות.
המועדונית פועלת משעה  .7:30-15:30וכוללת ארוחת צהרים.
התשלומים עבור כלל תוכניות גני הילדים מתבצעים באמצעות שובר התשלום של המועצה. .
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ועדת שילוב
מטרת מערכת החינוך היא לשלב את רוב הילדים בעלי הצרכים המיוחדים במסגרת גן רגיל .
זכאותו של ילד בעל צרכים מיוחדים להיכלל בתוכנית השילוב בגן הרגיל נקבעת על ידי ועדת
שילוב על פי מסמכים קבילים .
ועדת שילוב מקצה שעות מסל השילוב הניתן על ידי משרד החינוך ליעודים האלה .

גננת שילוב והדרכה
ועדת שילוב בודקת את זכאות התלמיד על פי קריטריונים הבאים :
המלצת גננת ב"שאלון גננת" שעליו חתומים ההורים  ,המלצת פסיכולוג  ,רופא התפתחות ,
פסיכולוג התפתחותי במכון להתפתחות הילד  .לילד בעל קושי שפתי  ,יש להוסיף המלצות אבחון
של מרפאה בדיבור .
זכאות הילד לשעות סיוע ניתנת אך ורק כאשר הומצאו לוועדה על ידי ההורים כל המסמכים
הרלוונטיים  .מסמכים אלו נשלחים למשרד החינוך והוא מאשר את היותם קבילים ומקצה את
הסיוע בהתאם .

איתור טף
בגני הילדים ביישובנו  ,מתבצע איתור טף ,האיתור מתבצע ע"י הצוות המקצועי של מפת"ח
ומטרתו היא לזהות קשיים או צרכים מיוחדים של ילדים בתחומי השפה והמוטוריקה .
איתור מוקדם מוביל לטיפול מוקדם  ,להימנעות מתסכולים וחיסכון כספי .
האיתור נעשה רק באישור הורים ובהרשמה .תשלום נעשה באמצעות שובר הגבייה של המועצה.

מעברים
תכנית רצף מהגן לבית הספר ,התוכנית פועלת בגני חובה ומטרתה ליצור רצף לימודי – חוויתי בין
הילדים העולים לכיתה א' ובין בית הספר אליו הם אמורים להירשם בשנת הלימודים באה.
התכנית מלווה את תהליך הפרידה מהגן ,הקליטה וההסתגלות של הילדים למסגרת החדשה של
בית הספר .בתוכנית כלולים ביקורים של ילדי הגן בבית הספר וילדי בית הספר בגנים.
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השירות הפסיכולוגי החינוכי
מנהל השרות :אריאל לוי ,פסיכולוג חינוכי
טלפון ,7922634 :פקס153-9-7922634 :
מיילshefi@kedumim.org.il :
קבלת קהל :בתאום מראש
תפקידו של השרות הפסיכולוגי להעניק שירותים פסיכולוגיים חינוכיים לתלמידים ,הורים ואנשי
חינוך העובדים במערכת .מטרת השירות לסייע להתפתחותם ולהסתגלותם התקינה של תלמידים
במסגרות החינוך השונות ,ולעזור למסגרות אלה ביצירת התנאים הפסיכולוגיים הדרושים
להתפתחות תקינה .בנוסף ,נותן שרותי איתור ,אבחון וטיפול בילדים ,חלק מהם בעלי צרכים
מיוחדים .השרות הפסיכולוגי פועל בכלל גני הילדים ובתי הספר.

מפת"ח-

מרכז טיפולי קהילתי

"המרכז הטיפולי מפת"ח – נותן לי הזדמנות לגדול ולפרוח"
מפת"ח הינו המרכז הטיפולי הפועל בקרני שומרון.
למפת"ח שלוחה בקדומים הנותנת מענה לתושבי קדומים.
השירותים הניתנים במפת"ח הם :טיפולים פרטניים בריפוי בעיסוק ,קלינאית תקשורת,
פיזיותרפיה ,טיפולים רגשיים בהבעה ויצירה ,הדרכת הורים וטיפול משפחתי לילדים ומתבגרים
בגילאי לידה עד  .18המרכז מוכר על ידי קופות החולים לטיפולים ממקצועות הבריאות :ריפוי
בעיסוק ,קלינאית תקשורת ,פיזיותרפיה.
פרויקטים מיוחדים:
"איתור טף" – תכנית מניעה קהילתית .במסגרת התכנית מתבצע איתור של קלינאית תקשורת
ומרפאה בעיסוק בתוך הגנים ,הגננת מקבלת הדרכה כללית וספציפית בתחומי התפקוד המתאימים
וכן מאותרים ילדים שקיים חשד לקושי באחד מתחומי ההתפתחות והם מופנים למרכזי התפתחות
הילד של קופות.
קבוצות הכנה לבית הספר – הקבוצות מועברות על ידי מרפאות בעיסוק .מטרת העל של הקבוצה
היא לסייע לילד להסתגל לדרישות ולמטלות השונות הצפויות לו בבית הספר.
בנוסף חיזוק מיומנויות מוטוריות ,חברתיות ורגשיות.
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