
  

 

 

 

 

 ' שבט תשפ"אח
 2021ינואר   21

 
 : , משנת תשע"ו1949 –על פי התיקון לחוק חינוך חובה תש"ט 

 חייבים לרשום את ילדיהם לגן של הרשות המקומית או לגן פרטי   3,4הורים לילדים בגיל 

 בעל רישיון הפעלה. 

 פועלים במסגרת חוק חינוך חובה והם במימון משרד החינוך והרשות המקומית אך   גנים הרשמייםה

 בכנסת. כוללים תשלומי הורים כפי שהגדיר משרד החינוך ובכפוף לאישור ועדת החינוך 

 .  3.2.2021 -וימשך עד ה  14.1.2021 -לגני הילדים יחל בהרישום 

   להלן:  ואילך כמפורט 3יל מג חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן חל על ילדים  

 . 2016 דצמברב  31 - הועד  2016בינואר  1 -ה  ביןילדים שנולדו  –גן חובה -5גלאי  

 . 2017דצמבר ב 31 - הועד  2017בינואר   1 -ה בין  ילדים שנולדו   - חובהגן ט.  -4גילאי 

 . 2018דצמבר ב 31 - הועד   2018בינואר  1 - ה  ביןילדים שנולדו  – גן ט. ט. חובה  -3גילאי 

 הרישום לגני הילדים הרשמיים מתקיים ברשות. 

 באמצעות אתר האינטרנט של המועצה. ירשמו גני כפר נטר, בצרה אודים ורשפון  הנרשמים ל 

 אצל רכזות גני הילדים. ירשמו  לשאר הגנים בישובים עצמם  הנרשמים 

 

 

 



 

 ילדים.   35 -ילדים ולא יותר מ  11גן מוגדר כמסגרת שלומדים בה מעל 

 ביום החופשי(,   צוות הגן כולל גננת מנהלת גן, גננת משלימה )הממלאת את מקומה של מנהלת הגן

 סייעות בהתאם לגיל הילדים )בגן ט.ט. חובה סייעת אחת נוספת לפחות( וסייעת משלימה. 

 .  14:00ועד השעה   7:30בין  ןשעות הפעילות בגן הינ 

 .  7:55סייעת או סייעות מקבלות את הילדים והגננת מצטרפת בשעה  8:00 -7:30החל מהשעה  

 חינם מחייב פיקוח על הגנים. הפיקוח כולל מענה פדגוגי, בריאותי ובטיחותי. חוק חינוך חובה 

 משרד החינוך וניתן למצוא פירוט באתר משרד החינוך.   תשלומי ההורים נקבעים ע"י 

ה של מערכת החינוך.  בכל יישוב מתקיימת פעילות המשך ליום הלימודים וקיימת מסגרת לימי החופש

 למידע ניתן לפנות לרכזות בישובים. 

בגני הילדים בכפר נטר ובצרה , המנוהלים ע"י המועצה, ניתן יהיה להירשם לצהרונים מיד עם תום 

 הרישום לגנים. 

 כם במהלך חודש פברואר. יהודעה תשלח אל 

 

 רישום מוצלח וימים שמחים ומצמיחים לילדים ולכם ההורים 

 החינוך, מחלקת גני ילדים, חוף השרון אגף 

 


