
 

 

      

 

 

  הורים יקרים,
בימים אלה נפתח שלב ב' של הרישום לגני הילדים לשנת  לעדכנכם, כי  אנו שמחים  

א' של הרישום וניתוח הלימודים תשפ"ב, וזאת לאחר איסוף כלל הנתונים משלב  
)ממלכתי, ממ"ד וחב"ד(    כלל הבקשות שהגשתם לרישום לגן על פי זרם חינוכי

 יום לימודים ארוך( ולפי שנתונים. -ל"א ומתווה הלימודים )גן קצר או גן יו

כחלק מהשיח אותו אנו מקיימים עמכם ועם הנהגת הורי הגנים, חשוב לנו שתדעו 
בצע עבור כל אזור ואזור בנפרד, וזאת בהתאם  כי ניתוח כלל הנתונים שנאספו הת 

 לדמוגרפיה ולמאפייני אזורי המגורים השונים ברחבי העיר.

שיתוף פעולה מלא  ו בשלב הראשון, ואשר בוצע בבעקבות ניתוח הנתונים שנאספ
שבוצעו   שינויים  מספר  על  לעדכנכם  לנו  חשוב  הגנים,  הורי  ועד  עם  ובשקיפות 

כאשר   מהגנים,  חלק  אלה  במאפייני  בשינויים  עודכנו  הללו  בגנים  ההורים  כל 
 מבעוד מועד, במסגרת שיח ישיר ופתוח בין מחלקת קדם יסודי להורים. 

וני הגיל של הילדים, בהתאם לביקוש באזור  ים בחשבון את שנת שינויים אלה לוקח
 מגוריהם, תוך שימת דגש על טובת הילדות והילדים ורווחתם. 

 שלכן ושלכם,
 יסודי-מחלקת טרוםצוות 

 ית כפר סבאעירי
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 יצחק שדה ואוסישקין אזור רישום:  
 קצרמתווה:    ממלכתיזרם: 

 

 

 

  2017אוגוסט  תאריך חיתוך:
 ות: משמע

 ואילך ישובצו בגני טטח/טטח־טח  2017ילידי אוגוסט 
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –)כולל(   2017ולי כלומר עד י –ן ו לפני כמי שנולד

 
 נתוני ילדים 

 ממוצע ילדים בגן כמות גנים  מספר ילדים  
 31.0 1 31 גני טט"ח־ט"ח 
  31.0 1 31 גני ט"ח־חובה 

 
 הערות והמלצות

   גנים קצרים באזור 2• לפי נתוני הרישום יש הצדקה רק ל־
 

 לתשפ"א  שינויים יחסית
 • גן כרמל מוסב לגן ממלכתי טט"ח־ט"ח יול"א 



 

 יצחק שדה ואוסישקין אזור רישום:  
 יול"א מתווה:    ממלכתיזרם: 

 

 

  2017יולי  תאריך חיתוך:
 ות: משמע

 ואילך ישובצו בגני טטח/טטח־טח  2017ילידי יולי 
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –)כולל(  2017כלומר עד יוני  –מי שנולדו לפני כן 

 
 נתוני ילדים 

 ממוצע ילדים בגן כמות גנים  מספר ילדים  
 28.9 11 318 טט"ח־ט"ח גני 

  28.1 12 338 גני ט"ח־חובה 
 

 הערות והמלצות
 ילדים בגן ולפי כתובות הילדים, אין  צורך בגן לשם  28• לפי חישוב של ממוצע 

  שאר הגנים ללא שינוי •
 

 שינויים יחסית לתשפ"א 
 ן הילדים הממשיכים עוברים כקבוצה אחודה לגן גול -• גן לשם 

ובות הילדים נראה שיש צורך בגן טט"ח־ט"ח באזור של גן כרמל, ולכן הוא הוסב  תכלפי • 
 לממלכתי טט"ח־ט"ח יול"א 



 

 ברנראזור רישום: 
 קצרמתווה:    ממלכתיזרם: 

 

 

  2018ינואר  תאריך חיתוך:
 ות: משמע

 טטח/טטח־טחואילך ישובצו בגני   2018ילידי ינואר 
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –)כולל(  2017כלומר עד דצמבר  –מי שנולדו לפני כן 

 
 י ילדים וננת

 ממוצע ילדים בגן כמות גנים  מספר ילדים  
 --- 0 5 גני טט"ח־ט"ח 
  27.0 1 27 גני ט"ח־חובה 

 
 הערות והמלצות

 ילדים(  27• גן עגור ט"ח־חובה ) 
לגן    • פתרון  סמוכות  אין  בשכונות  או  בשכונה  קצר  טט"ח  ב־  –ממלכתי  ילדים   5מדובר 

  שישובצו בגני יול"א טט"ח־ט"ח בשכונה
 

 שינויים יחסית לתשפ"א 
 אין



 

 ברנראזור רישום: 
 יול"א מתווה:    יממלכתזרם: 

 

 

  2017אוקטובר  תאריך חיתוך:
 ות: משמע

 ואילך ישובצו בגני טטח/טטח־טח  2017ילידי אוקטובר 
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –)כולל(  2017כלומר עד ספטמבר  –מי שנולדו לפני כן 

 
 נתוני ילדים 

 ממוצע ילדים בגן כמות גנים  מספר ילדים  
 30.5 4 122 ח גני טט"ח־ט"

  30.1 7 211 גני ט"ח־חובה 
 

 הערות והמלצות
 בממוצע יש מחסור בגן בשכונה, אבל אין מבנה פנוי ילדים  28• לפי חישוב של 

   ילדים בגן 30לכן חלוקת הגנים ותאריך החיתוך חושבה לפי  ממוצע של • 
 

 שינויים יחסית לתשפ"א 
 אין



 

 סורקיס )עלייה + דרום(אזור רישום: 
 יול"א מתווה:    ממלכתיזרם: 

 

 

  2017אוקטובר  תאריך חיתוך:
 ות: עמשמ

 ואילך ישובצו בגני טטח/טטח־טח  2017ילידי אוקטובר 
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –)כולל(  2017כלומר עד ספטמבר  –מי שנולדו לפני כן 

 
 נתוני ילדים 

 ממוצע ילדים בגן כמות גנים  מספר ילדים  
 29.0 2 58 גני טט"ח־ט"ח 
  25.3 3 76 גני ט"ח־חובה 

 
 הערות והמלצות

 ילדים בגן, אין צורך בגן יקינטון 28חישוב לפי • לפי 
  שאר הגנים ללא שינוי •
 

 שינויים יחסית לתשפ"א 
 הילדים הממשיכים עוברים כקבוצה אחודה לגן הניה  - • גן יקינטון



 

 60שכונה אזור רישום: 
 יול"א מתווה:    ממלכתיזרם: 

 

 

  2017אוקטובר  תאריך חיתוך:
 ות: משמע

 ואילך ישובצו בגני טטח/טטח־טח  2017ילידי אוקטובר 
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –)כולל(  2017ר כלומר עד ספטמב – מי שנולדו לפני כן

 
 נתוני ילדים 

 ממוצע ילדים בגן כמות גנים  מספר ילדים  
 30.0 5 150 גני טט"ח־ט"ח 

  29.1 11 321 ט"ח־חובה גני 
 

 הערות והמלצות
 ( 17יש ם כיו) הזה גנים באזור  16ילדים בממוצע בגן יש צורך בסה"כ ב־ 29• לפי חישוב של 

כלומר יש צורך   – 5גני טט"ח־ט"ח, ולפי תאריך החיתוך יש צורך ב־ 4כמו כן, יש כיום  •
  להסב גן ט"ח־חובה אחד 

 

 שינויים יחסית לתשפ"א 
 הילדים הממשיכים עוברים כקבוצה אחודה לגן מיתר -ת מפוחי• גן 

ברים כקבוצה גן לוטוס מוסב לגן ממלכתי טט"ח־ט"ח יול"א, הילדים הממשיכים עו •
 אחודה לגן לחן 



 

 80שכונה אזור רישום: 
 יול"א מתווה:    ממלכתיזרם: 

 

 

  2017אוקטובר  תאריך חיתוך:
 ות: משמע

 ואילך ישובצו בגני טטח/טטח־טח  2017ילידי אוקטובר 
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –)כולל(  2017כלומר עד ספטמבר  –מי שנולדו לפני כן 

 
 נתוני ילדים 

 ממוצע ילדים בגן כמות גנים  מספר ילדים  
 30.6 8 245 גני טט"ח־ט"ח 
  27.2 18 490 גני ט"ח־חובה 

 
 והמלצותהערות 

 28גנים באזור הזה ויש כיום  26ילדים בממוצע בגן יש צורך ב־ 28-29• לפי חישוב של 
(. 32• בגנים דבש ופטל מספר הילדים הממשיכים מגיע למכסה המרבית לשיבוץ ילדים בגן ) 

 אי־לכך הגנים הללו יהיו סגורים לשיבוץ 
 

 ם יחסית לתשפ"א ויי שינ
מצילתיים )שנמצאים מחוץ לשכונה(, וכל הילדים בהם שובצו בעבר מפנים את גן סול וגן 

 ם:שלא מתוך בחירות ההורי
 הילדים הממשיכים עוברים כקבוצה אחודה לגן נענע  - גן סול •
 הילדים הממשיכים עוברים כקבוצה אחודה לגן עינב  - גן מצילתיים •



 

 קצרים מערב העיראזור רישום:  
 קצרמתווה:    ממלכתיזרם: 

 

 

  2018אר ינו תאריך חיתוך:
 ות: משמע

 ואילך ישובצו בגני טטח/טטח־טח 2018ילידי ינואר 
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –)כולל(  2017כלומר עד דצמבר  –מי שנולדו לפני כן 

 
 נתוני ילדים 

 ממוצע ילדים בגן כמות גנים  מספר ילדים  
 29.0 1 29 טט"ח־ט"ח גני 

  31.0 2 62 גני ט"ח־חובה 
 

 ותהערות והמלצ
 גנים קצרים באזור מערב העיר  3יש ביקוש ל־ 

 ישובצו בגן קשת  2018ילידי   –ט"ח • ט
 ( 2)מה שאומר שצריך רק  62, ויש ביקוש של 3כיום יש   –ט"ח־חובה  •
  פעמוןולאחד את יסמין ואת  80יש להשאיר את גן אננס בשכונה  •
 

 שינויים יחסית לתשפ"א 
 ה לגן יסמיןוברים כקבוצה אחודהילדים הממשיכים ע - • גן פעמון



 

 בן גוריון : אזור רישום
 יול"א מתווה:    ממלכתיזרם: 

 

 

  2017אוקטובר  תאריך חיתוך:
 ות: משמע

 טטח/טטח־טח ואילך ישובצו בגני  2017ילידי אוקטובר 
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –)כולל(  2017כלומר עד ספטמבר  –מי שנולדו לפני כן 

 
 נתוני ילדים 

 ממוצע ילדים בגן כמות גנים  מספר ילדים  
 29.6 3 89 ח גני טט"ח־ט"

  25.6 5 128 גני ט"ח־חובה 
 

 הערות והמלצות
 :7גנים בשכונה ויש רק  8צורך ב־לפי ניתוח הביקושים יש  –חסר גן באזור הזה 

 גני טט"ח־ט"ח  3 •
 גני ט"ח־חובה  5 •

 
 :יול"א ואחד קצר( 2גני טט"ח־ט"ח )  3גני ט"ח־חובה ו־  4כיום )תשפ"א( יש 

   מתווה )יול"א( עקב ענייני נגישות)יהיה ט"ח־חובה( וגם ב גן ברוש מוסב גם בשנתון •
 

 שינויים יחסית לתשפ"א 
 נוסף כגן לילדי בן־גוריון• גן עירית 

 גן ברוש מוסב גם בשנתון )יהיה ט"ח־חובה( וגם במתווה )יול"א(  •



 

 בן גוריון אזור רישום: 
 קצרמתווה:    ממלכתיזרם: 

 

 

  2018ינואר  תאריך חיתוך:
 ות: משמע

 חואילך ישובצו בגני טטח/טטח־ט  2018ילידי ינואר 
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –)כולל(  2017כלומר עד דצמבר  –מי שנולדו לפני כן 

 
 נתוני ילדים 

 ממוצע ילדים בגן כמות גנים  מספר ילדים  
 --- 0 13 גני טט"ח־ט"ח 
  31.0 1 31 גני ט"ח־חובה 

 
 הערות והמלצות

 ילדים(  31• גן האהבה גן ט"ח־חובה )
ילדים שישובצו בגני   13מדובר ב־  –ה או בשכונות סמוכות  בשכונ טט"ח  אין פתרון לגן קצר   •

  יול"א טט"ח־ט"ח בשכונה
 

 שינויים יחסית לתשפ"א 
גן ברוש מוסב גם בשנתון )יהיה ט"ח־חובה( וגם במתווה )יול"א( עקב ענייני נגישות. בגן  •

 ילדי קצר, והוא ייפתח לרישום רק למבקשי יול"א  8הזה יישארו 



 

 גולדהאזור רישום: 
 יול"א מתווה:    ממלכתיזרם: 

 

 

  2017אוקטובר  וך:תאריך חית
 ות: משמע

 ואילך ישובצו בגני טטח/טטח־טח  2017ילידי אוקטובר 
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –)כולל(  2017כלומר עד ספטמבר  –מי שנולדו לפני כן 

 
 נתוני ילדים 

 ממוצע ילדים בגן כמות גנים  מספר ילדים  
 27.3 3 82 גני טט"ח־ט"ח 
  27.0 5 135 גני ט"ח־חובה 

 
 הערות והמלצות

 :9כיום יש  –גנים בשכונה  8ילדים בממוצע יש צורך ב־  28תחשיב של לפי  
כיוון  ו)יערה מוסב ליול"א עקב ביקוש קצר טט"ח נמוך באזור(,    3כיום יש    –גני טט"ח־ט"ח   3 •

 שגן עירית עובר לשרת את אזור בן־גוריון, יש להסב אחד מגני ט"ח־חובה 
 ־חובה ו שאר גני ט"חאל –גני ט"ח־חובה  5 •
 

 שינויים יחסית לתשפ"א 
• גן סיתוונית מוסב לממלכתי טט"ח־ט"ח יול"א, הילדים הממשיכים עוברים כקבוצה 

 אחודה לגן נרקיס 
 גן עירית עובר לשרת את ילדי בן־גוריון •



 

 גולדהאזור רישום: 
 קצרמתווה:    ממלכתיזרם: 

 

 

  2018ינואר  תאריך חיתוך:
 ות: משמע

 ואילך ישובצו בגני טטח/טטח־טח 2018ילידי ינואר 
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –)כולל(  2017כלומר עד דצמבר  –נולדו לפני כן ש מי
 

 נתוני ילדים 
 ממוצע ילדים בגן כמות גנים  מספר ילדים  

 --- 0 10 גני טט"ח־ט"ח 
  34.0 1 34 גני ט"ח־חובה 

 
 הערות והמלצות

 ילדים(  34חצב גן ט"ח־חובה )• גן 
ילדים שישובצו בגני   10מדובר ב־  –או בשכונות סמוכות    אין פתרון לגן קצר טט"ח בשכונה •

  יול"א טט"ח־ט"ח
 

 שינויים יחסית לתשפ"א 
 • גן יערה מוסב לממלכתי טט"ח־ט"ח יול"א 



 

 גורדון אזור רישום: 
 יול"א מתווה:    ממלכתיזרם: 

 

 

  2017ספטמבר  תאריך חיתוך:
 ות: משמע

 ואילך ישובצו בגני טטח/טטח־טח  2017ילידי ספטמבר 
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –כולל( )  2017כלומר עד אוגוסט  –מי שנולדו לפני כן 

 
 נתוני ילדים 

 ממוצע ילדים בגן כמות גנים  מספר ילדים  
 29.0 3 87 גני טט"ח־ט"ח 
  28.5 4 114 גני ט"ח־חובה 

 
 הערות והמלצות

 : 8כיום יש  –גנים בשכונה  7ילדים בממוצע יש צורך ב־ 28-29לפי  תחשיב של  
 לגן יול"א(  גני טט"ח־ט"ח )דודאים מוסב 3 •
, כמו כן חסר גן ממ"ד יול"א באזור, ולכן אנחנו מציעים לאחד  4צריך רק  –גני ט"ח־חובה   5 •

  גני ט"ח־חובה ולהסב אחד מהם לממ"ד )הגן המאוחד יהיה רק 2בין 
 

 שינויים יחסית לתשפ"א 
• גן חרוב מוסב לממ"ד טט"ח־ט"ח יול"א, הילדים הממשיכים עוברים כקבוצה אחודה לגן  

 גפן



 

 ון גורדאזור רישום: 
 קצרמתווה:    ממלכתיזרם: 

 

 

  2018ינואר  תאריך חיתוך:
 ות: משמע

 ואילך ישובצו בגני טטח/טטח־טח 2018ילידי ינואר 
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –)כולל(  2017כלומר עד דצמבר  –מי שנולדו לפני כן 

 
 נתוני ילדים 

 ממוצע ילדים בגן כמות גנים  פר ילדים מס 
 --- 0 12 גני טט"ח־ט"ח 
  24.0 1 24 גני ט"ח־חובה 

 
 הערות והמלצות

 ילדים(  24)  2017-2015• גן שקמה גן ט"ח־חובה עבור 
ילדים שישובצו בגני   12מדובר ב־  –אין פתרון לגן קצר טט"ח בשכונה או בשכונות סמוכות   •

  יול"א טט"ח־ט"ח
 

 ים יחסית לתשפ"א שינוי
 • גן דודאים מוסב לממלכתי טט"ח־ט"ח יול"א 



 

 רמז הדרים אזור רישום: 
 יול"א מתווה:    ממלכתיזרם: 

 

 

  2017ספטמבר  תאריך חיתוך:
 ות: משמע

 ואילך ישובצו בגני טטח/טטח־טח  2017ילידי ספטמבר 
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –)כולל(  2017כלומר עד אוגוסט  –מי שנולדו לפני כן 

 
 נתוני ילדים 

 ילדים בגןוצע ממ כמות גנים  מספר ילדים  
 28.0 3 84 גני טט"ח־ט"ח 
  26.6 3 80 גני ט"ח־חובה 

 
 הערות והמלצות

גני יול"א בעוד שכיום    6ילדים בגן נראה שצריך    28• לפי תמצית הביקושים ולפי חישוב של  
 5יש רק 

במסגרת  • בו  יישארו  הממשיכים  כאשר  ט"ח־חובה,  יול"א  לגן  יוסב  דובדבן  גן  הפתרון: 
 הוא ייפתח רק למבקשי יול"א והקצרה, 

לפי החלטת הפיקוח גן ברבור    –  גני טט"ח־ט"ח, יש להסב גן ט"ח־חובה אחד  3כיוון שצריך   •
 יוסב

  
 

 שינויים יחסית לתשפ"א 
גן ברבור מוסב לממלכתי טט"ח־ט"ח יול"א, הילדים הממשיכים עוברים כקבוצה אחודה  •

 לגן חסידה 
ובה יול"א, הילדים הממשיכים נשארים בגן , והוא  לממלכתי ט"ח־חגן דובדבן מוסב  •

 ייפתח רק למבקשי יול"א 



 

 רמז מזרחאזור רישום: 
 יול"א מתווה:    ממלכתיזרם: 

 

 

  2017אוקטובר  תאריך חיתוך:
 ות: משמע

 ואילך ישובצו בגני טטח/טטח־טח  2017ילידי אוקטובר 
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –)כולל(  2017כלומר עד ספטמבר  –מי שנולדו לפני כן 

 
 נתוני ילדים 

 ממוצע ילדים בגן כמות גנים  מספר ילדים  
 30.0 1 30 גני טט"ח־ט"ח 
  28.0 1 28 גני ט"ח־חובה 

 
 הערות והמלצות
 :3כיום יש  –גנים  2ילדים בממוצע נראה שצריך רק  28-29לפי תמצית הביקושים עבור 

מאופירה נבון שנמצאים בגן    2017ילידי דצבר    3ילדים +    27גן תאנה)   –גן טט"ח־ט"ח     •
 א( בתשפ"

   ילדים( 28: ההמלצה לאחד בין גן שקד לגן אלה )2כיום יש  –גן ט"ח־חובה אחד   •
 

 שינויים יחסית לתשפ"א 
 כקבוצה אחודה לגן אלה הילדים הממשיכים עוברים  - • גן שקד

 



 

 נבוןאופירה אזור רישום: 
 יול"א מתווה:    ממלכתיזרם: 

 

 

  2017אוקטובר  תאריך חיתוך:
 ות: משמע

 ואילך ישובצו בגני טטח/טטח־טח  2017ילידי אוקטובר 
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –)כולל(  2017כלומר עד ספטמבר  –פני כן מי שנולדו ל

 
 נתוני ילדים 

 ממוצע ילדים בגן כמות גנים  מספר ילדים  
 --- 0 10 גני טט"ח־ט"ח 
  30.0 1 30 גני ט"ח־חובה 

 
 הערות והמלצות

נה הסמוכה  בשכונה, ובשכולמלא גן   2018אין מספיק ילדי  – 2017• לא ניתן לחלק את ילדי 
 )ברמז מזרח( גן תאנה מלא כבר 

בשנים האחרונות שם שובצו בגנים   –ילדים( ישובצו בגנים בהדרים    10)  2018הפתרון: ילידי   •
   בדבורה עומר, אך שם השנה הגנים מלאים, כמו כן המרחק מאופירה נבון

 

 שינויים יחסית לתשפ"א 
 אין



 

 דבורה עומראזור רישום:  
 יול"א מתווה:    ממלכתיזרם: 

 

 

  2018ינואר  תאריך חיתוך:
 ות: משמע

 ואילך ישובצו בגני טטח/טטח־טח 2018ינואר  ילידי
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –)כולל(  2017כלומר עד דצמבר  –מי שנולדו לפני כן 

 
 נתוני ילדים 

 ממוצע ילדים בגן כמות גנים  מספר ילדים  
 31.5 2 63 גני טט"ח־ט"ח 
  28.8 5 144 גני ט"ח־חובה 

 
 הערות והמלצות

 ילדים בממוצע יש מחסור בגן בשכונה, אבל אין מבנה פנוי 28-29• לפי חישוב של 
 ילדים בגן  30לכן חלוקת הגנים ותאריך החיתוך חושבה לפי  ממוצע של  •

גני טט"ח־ט"ח, מה שאומר שיש להסב גן    3יש צורך ב־  2017לחלקן את שנתון    ם• אם רוצי
ם, לא ניתן לבצע  ט"ח־חובה, אבל עקב מספר הילדים הממשיכים הגבוה בכל אחד מהגני 

 איחוד כזה 
בלבד(, ושאר הגנים יקלטו את ילידי    2018גני הטט"ח ייוותרו ככאלה )עבור ילידי    2• הפתרון:  

2017-2015 
 

רון נוסף, אבל הוא מרחיק את הגן מבתי הילדים באופן משמעותי כמו כן נוצרת בעיה קיים פת
 חק. לכן הפתרון הזה נפסלשל אחים שאמורים להיות בגנים סמוכים, אבל אחד מהם מתר

 

 שינויים יחסית לתשפ"א 
 אין



 

 קצרים מזרח העיר:  אזור רישום
 קצרמתווה:    ממלכתיזרם: 

 

 

  2018ינואר  תאריך חיתוך:
 ות: משמע

 ואילך ישובצו בגני טטח/טטח־טח 2018ילידי ינואר 
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –)כולל(  2017כלומר עד דצמבר  –מי שנולדו לפני כן 

 
 נתוני ילדים 

 ים בגןממוצע ילד  כמות גנים  מספר ילדים  
 25.0 1 25 גני טט"ח־ט"ח 
  25.5 4 102 גני ט"ח־חובה 

 
 הערות והמלצות

 ישובצו בגן רותם 2018• ילידי 
  ישובצו באלמוגן, אנקור, דקל ושיזף 2015-2017ילידי  •
 

 שינויים יחסית לתשפ"א 
  • גן דובדבן מוסב לממלכתי ט"ח־חובה יול"א, הילדים הממשיכים נשארים בגן , והוא

 יול"א ייפתח רק למבקשי 



 

 חב"דאזור רישום: 
 קצרמתווה:    חב"דזרם: 

 

 

  2017אוקטובר  תאריך חיתוך:
 ות: משמע

 ואילך ישובצו בגני טטח/טטח־טח  2017ילידי אוקטובר 
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –)כולל(  2017כלומר עד ספטמבר  –מי שנולדו לפני כן 

 
 נתוני ילדים 

 ממוצע ילדים בגן כמות גנים  מספר ילדים  
 27.0 1 27 גני טט"ח־ט"ח 
  25.5 2 51 גני ט"ח־חובה 

 
 הערות והמלצות

 ילדים(  27ישובצו בלבונה ) 2018+   2017דצמבר -• ילידי אוקטובר
 ילדים בממוצע( 22ישובצו בשיבולת ובמירון ) 2017ועד ספטמבר  2015ילידי  •

 :הסיבה
לכן הוא מוסב  שימשיכו בו, 2017ילידי  20לפי ניתוח מספר הילדים הממשיכים יש בגן מירון 

   להיות גן ט"ח־חובה
 

 שינויים יחסית לתשפ"א 
 אין



 

 ממ"ד עלייהאזור רישום: 
 כללי מתווה:   ממ"דזרם: 

 

 

  2017ספטמבר  תאריך חיתוך:
 ות: משמע

 ואילך ישובצו בגני טטח/טטח־טח  2017ילידי ספטמבר 
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –)כולל(  2017כלומר עד אוגוסט  –מי שנולדו לפני כן 

 
 נתוני ילדים 

 ממוצע ילדים בגן ים כמות גנ מספר ילדים  
 33.0 1 33 טט"ח־ט"ח גני 

  31.0 1 31 גני ט"ח־חובה 
 

 הערות והמלצות
 חלוקה לפי שנתונים 

 ישובצו בנבל  2018• כל ילידי 
 ישובצו בנופר 2016-2015• כל ילידי 

 הגדולים ישובצו בנופר  7צעירים ישובצו בנבל, ו־ 6יחלקו באופן הבא:  2017• ילידי  
אבל יש מצב שירצו להישאר   –שביקשו יול"א ויצעו להם גם גנים במרכז העיר    5  יש  7מבין ה־ 

 להם ההסדר מהשנה הנוכחית )לעבור ליול"א לנבל(  יוצעבשכונה ולכן 
 

ילדים שיגיעו   5+    17ילדים עד השעה    20, ו־ 14ילדים עד השעה    12מתווה יול"א בגן נבל:  
 ילדים  25כ ביול"א סה" –גדולים(   2017מנופר )ילידי 

 

 שינויים יחסית לתשפ"א 
 אין



 

 מזרחממ"ד רמז אזור רישום: 
 כללי מתווה:   ממ"דזרם: 

 

 

  2018ינואר  תאריך חיתוך:
 ות: משמע

 ואילך ישובצו בגני טטח/טטח־טח 2018ילידי ינואר 
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –)כולל(  2017כלומר עד דצמבר  –מי שנולדו לפני כן 

 
 נתוני ילדים 

 ממוצע ילדים בגן כמות גנים  מספר ילדים  
 --- 0 7 ט"ח גני טט"ח־ 

  15.0 1 15 גני ט"ח־חובה 
 

 הערות והמלצות
 גנים קצרים:

משמעות מבחינת המרחק בין גני היול"א ובין  שביקשו גן קצר ישובצו בריחן )אין    2018ילידי   •
 גן ריחן(

ילדים "משובצים    2ילדים )+    15יוצא    –שביקשו גן קצר ישובצו בגן ארז    2016-2017ילידי   •
 לא רשומים"( 

  ילדי יול"א ישובצו בגני היול"א ממ"ד במרכז העיר לפי תאר• 
 

 שינויים יחסית לתשפ"א 
 אין



 

 ממ"ד מרכז העיר )יול"א(אזור רישום: 
 יול"א מתווה:   ממ"דזרם: 

 

 

  2017ספטמבר  תאריך חיתוך:
 ות: משמע

 ואילך ישובצו בגני טטח/טטח־טח  2017ילידי ספטמבר 
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –)כולל(  2017כלומר עד אוגוסט  –מי שנולדו לפני כן 

 
 לדים נתוני י 

 ממוצע ילדים בגן כמות גנים  מספר ילדים  
 27.2 4 109 גני טט"ח־ט"ח 
  29.0 4 116 גני ט"ח־חובה 

 
 הערות והמלצות

 חסר גן באזור הזה, יש צורך ב:
 ( 3גני טט"ח־ט"ח )כיום יש רק  4 •
 גני ט"ח־חובה  4 •
  

ם בשכונת עלייה(  ילדים ממערב העיר )שלא גרי   7יש אפשרות שיצטרפו למצבת הילדים עוד  
  לגן שמיני לא קשור לכך, אבל איתם הוא הופך להכרחיהצורך  –
 

 שינויים יחסית לתשפ"א 
 • גן חרוב מוסב לגן ממ"ד טט"ח־ט"ח יול"א 



 

 ממ"ד מרכז העיר )קצרים(אזור רישום: 
 קצרמתווה:   ממ"דזרם: 

 

 

  2017אוגוסט  תאריך חיתוך:
 ות: משמע

 ואילך ישובצו בגני טטח/טטח־טח  2017ילידי אוגוסט 
 ישובצו בגני טח־חובה/חובה  –)כולל(   2017כלומר עד יולי  –מי שנולדו לפני כן 

 
 נתוני ילדים 

 ממוצע ילדים בגן כמות גנים  מספר ילדים  
 28.0 1 28 גני טט"ח־ט"ח 
  23.0 2 46 גני ט"ח־חובה 

 
 הערות והמלצות

 
 

 שינויים יחסית לתשפ"א 
 אין

 


