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עיריית כפר סבא שמה את חינוך ילדיה ואת טובתם בראש סדר העדיפות העירוני ,ובמסגרת זו השקיעה
במהלך שלוש השנים האחרונות למעלה מ 200-מיליון שקלים בשדרוג ובשיפוץ מוסדות החינוך ברחבי
העיר ,ותנופת הפיתוח תימשך גם בשנה הקרובה.
אנו פועלים כל העת ליצירת תכנים חדשים ומעשירים ,יצירת מרחבי למידה מתקדמים והענקת יחס
אישי וחם לכל ילד וילדה ,וזאת באמצעות צוותי ההוראה והחינוך המצוינים שלנו ,שעוברים הכשרות
במהלך השנה.
כאב לילדים שהתחנכו במסגרות החינוך העירוניות ,וכמי שגדל בכפר סבא ומכיר לעומק את המערכת
העירונית ,אני יודע כי ילדיכם נמצאים בידיים מקצועיות ומיומנות של עובדות ועובדים הפועלים מתוך
תחושת שליחות אמיתית ,מסירות אין קץ ואהבה למקצוע החינוך.
אני רוצה לאחל לכם ,לבניכם ולבנותיכם ,הנכנסים לראשונה למערכת החינוך העירונית ,שתהיה זו שנת
לימודים פורייה ,מהנה ובעיקר בריאה .אנחנו כאן עבורכם ובשבילכם בכל עת ועומדים לצדכם בכל
נושא בו תפנו אלינו.
אני מאחל לכולכם שנת הגשמה והצלחה,

שנה של חברויות ,חיוכים והרבה הנאה.
שלכם,
רפי סער
ראש העיר
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נעים מאוד!
הורים וילדים יקרים,

הורים יקרים,

ברכות חמות לקראת רישום ילדכם/ילדתכן לגן הילדים תשפ"ג .אנו פותחים את שערינו לילדים ולילדות הממשיכים
והנכנסים למערכת החינוך לשנה נוספת ולאלו הצעירים שבחבורה ,שזוהי שעתם הראשונה במערכת החינוך הפורמלית,
הממלכתית והממלכתית דתית.
תקופה זו מעוררת בתוכה התרגשות רבה ,ואנו מודעים לגודל האחריות והמחויבות .הגיל הרך נחשב לתקופה משמעותית
ביותר במהלך התפתחותו של האדם.
שינויים מתחוללים בחייהם של הילדים הרכים ומהווים אבן דרך בהתפתחות הרגשית ,החברתית והשכלית.
המפגש עם הילדות והילדים היקרים מעורר אצלנו פליאה והערצה בכל פעם מחדש .אנו פוגשות ילדים הוגי רעיונות,
יוצרים ויזמים ,ובעלי דעה.
אגף החינוך שם דגש רב על שיפור המענים המקצועיים הניתנים לצוותים בגנים ,ואנו שמים אותם בחזית הידע ,הפדגוגיה
והטכנולוגיה התומכת בחינוך.
משימה משותפת עומדת לפנינו ,כאנשי חינוך ,יחד איתכם ההורים ,והיא חיזוק חוסן הילדים והילדות בתקופה מורכבת זו.
עלינו להוות עבורם בסיס חינוכי יציב ואיתן ,מקור ביטחון מכיל וקשוב ,שיהווה עבורם קרקע פורייה לצמיחה ולהתפתחות,
לביטחון רגשי ולמעוף אישי.
כולנו ,באגף החינוך העירוני ,משלבים ידיים עם הפיקוח ועם המערכות התומכות ,על מנת לייצר מערכת חינוך מובילה
ומשמעותית ,הרואה את כל ילדי וילדות העיר במארג של אהבה ,אמון ומקצועיות.
השנה ,כמו בשנים הקודמות ,הרישום יתבצע באתר העיריה ,באופן מקוון ,אך השנה הוא יתבצע בפעימה אחת וכבר
במעמד הרישום ייפתחו לכם גני ילדים לבחירה.
גם השנה ,ניתן יהיה להירשם בכל אחד מהגנים ליום לימודים קצר או ארוך ,לבחירתכם .גנים קצרים עם לפחות  25נרשמים,
ימשיכו ויפעלו כמודל קצר.
אנו מאחלות לכם שנת לימודים מוצלחת ,בטוחה ,מלאה במשמעות ובעשייה ובעיקר שנה בריאה.
כל צוות מחלקת חינוך קדם יסודי עומד לשירותכם ,הן בתקופת הרישום ובוודאי לאורך כל השנה כולה.

הנהגת הורי גני הילדים בכפר סבא שמחה לברך את המצטרפים החדשים למסגרות גני העירייה ,וכן את אלו הממשיכים
לשנה נוספת במסגרות אלה .ההנהגה חרטה על דגלה ליזום ,לקדם ולסייע במגוון הנושאים המשפיעים על סביבת
הלמידה של ילדינו ולחתור לאיכות ,תוך שימור הייחודיות והיתרונות הרבים הקיימים בגני העירייה בעיר.
אנחנו ,הנהגת ההורים ,מייצגים בהתנדבות את ההורים והילדים לאורך השנה מול העירייה ומשרד החינוך ,תוך כדי
שמירת קשר ישיר עם כל ועדי הגנים בעיר ומקיימים קשר שוטף שמאפשר לתמוך ולעדכן בפעילויות המתרחשות
בגנים.
אנחנו מזמינים אתכם ,ההורים ,לקחת חלק ולהצטרף להנהגת הורי הגנים העירונית ,וביחד נמשיך בקידום ושיפור
מתמיד בשיתוף העירייה.
שנת הלימודים הקרובה תהיה מאתגרת ומורכבת לנו ההורים ולילדים גם יחד .לכן ,נאחד כוחות ,נשלב ידיים כקהילה
וביחד נצא מחוזקים לעתיד טוב יותר.
הצטרפו אלינו בפייסבוק :פורום הורי הגנים כפר-סבא .לשאלות:
vaadganimks@googlegroup.com
בברכת הצלחה ואיחולי בריאות שלמה לכולנו,
נדב אפרתי
ואלון רבינוביץ
יו״רים משותפים של הנהגת הורי הגנים

בברכת הצלחה,
אסנת חכמון
מנהלת אגף החינוך
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שירה ברף
מנהלת מחלקת חינוך קדם יסודי
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מועדים וגילי רישום
מועדי הרישום

הרישום לבתי ספר ולגני ילדים לשנת הלימודים התשפ"ג יחל ביום שני א' בשבט תשפ"ב ( 3בינואר
 )2022ויימשך עד יום ראשון כ"א בשבט תשפ"ב ( 23בינואר .)2022

הורים יקרים,
הכניסה לגן עירוני הוא שלב חשוב ,משמעותי ומרגש.
הרישום לגנים יתקיים באופן מקוון בלבד באתר העירייה
https://bit.ly/3n99Q2V

חשוב לנו שתהליך הרישום יהיה קל ,נגיש וזמין עבורכם.
אנו עומדים לשירותכם ונשמח לסייע בכל פנייה
ממועד הרישום ועד השיבוץ במרכז השירות לחינוך 09-7649244
לתשומת ליבכם! גם אם ילדכם לומד השנה בגן עירוני,
עליכם לדאוג לרישומו מחדש לשנה הבאה.
בחוברת הרישום תמצאו את כל נוהלי הרישום והשיבוץ לגני הילדים
העירוניים .אנא קראו את חוברת הרישום בעיון על מנת להקל עליכם את
הליך הרישום.
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חובה לקיים את הרישום במועדים אלה.
בהתאם לחוק לימוד חובה )תיקון מספר  ,(32התשע"ג . 2013
ישנה חובת רישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר (רשמי או מוכר שאינו רשמי) חל על הורים לילדים בגיל 3
ואילך בגיל הרישום כמפורט.
גילי הרישום
חייבי הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג הם הילדים שנולדו בין התאריכים:

גיל

גיל
גיל
בין התאריכים:

בין התאריכים:

בין התאריכים:

כ"ד בטבת התשע"ט
 1בינואר 2019
ג' בטבת התש"פ
 31בדצמבר 2019

י"ד בטבת התשע"ח
 1בינואר 2018
כ"ג בטבת התשע"ט
 31בדצמבר 2018

ג' בטבת התשע"ז
 1בינואר 2017
י"ג בטבת התשע"ח
 31בדצמבר 2017
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נוהלי רישום
המסמכים הדרושים לביצוע הרישום באתר העירייה:
הכניסה לגן עירוני מלווה בהתרגשות רבה ,חשוב לנו שהתהליך יהיה עבורכם זמין ונגיש.
• כל הילדים/ות מחויבים ברישום לגן הילדים ,גם ילדים/ות הלומדים השנה בגן הילדים העירוני מחויבים ברישום כנדרש.
• הרישום יתקיים בפעימה אחת בלבד ,דרך אתר הרישום.
בחלק הראשון של אתר הרישום עליכם להזין את העדפותיכם/ן החינוכיות ובחלק השני לבחור שלושה גנים לשיבוץ ע"פ
סדר עדיפות.
הגנים אשר יוצגו לכם בתהליך זה ,הם הגנים המתאימים לכם ע"פ הערכים שהצגתם בחלק הראשון של הרישום.
	•ככל שתהיה הרשמה עודפת לגן זה או אחר ,וללא יכולת להעדיף ילד/ה אחד על פני השני/ה ,מנגנון הוויסות שיופעל
יהיה הגרלה.
	•גנים ייחודים על אזוריים :בכפר סבא פועלים שני גנים ייחודיים לגילי :4-5
גן יקניטון ברוח המונטסורי
גן דקל ברוח הדמוקרטי
ילדים/ות המעוניינים להירשם לגנים אלו ,יעשו זאת במעמד הרישום .שימו לב ,במידה ותהיה הרשמה עודפת לגנים
אלה ,מנגנון הוויסות יהיה כמו בכל גני הילדים  -הגרלה.
ילדים/ות ממשיכים לא נדרשים בהשתתפות בהגרלה.
אין רציפות לימודית בין הגנים העל אזוריים לבין בתי הספר.
	•הרכב גני הילדים בדרך כלל הוא דו גילי.
	•השיבוץ לגן הילדים ייקבע על פי כתובת המגורים המופיעה בעת השיבוץ במרשם האוכלוסין.

רישום כוזב ומסירת פרטים לא מדויקים על מקום מגורים קבוע של התלמיד ושל הוריו
מהווה עבירה פלילית (חוזר מנכ"ל סב7/א של משרד החינוך).
קריטריונים לשיבוץ
השיבוץ ייקבע בהתאם לקריטריונים הבאים:
	•אזור רישום ע"פ כתובת מגורים במרשם האוכלוסין.
	•ביצוע רישום בתקופת הרישום המוכרזת.
	•רצף חינוכי באותו הגן.
	•זרם חינוכי.
	•איזון מגדרי (בנים ,בנות) איזון גילים ככל הניתן.
	•שעת סיום הגן ( 14.00או .)17.00
	•שיקולים פדגוגיים ,רפואיים וסוציאליים.

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במערך הגנים בהתאם למספר הנרשמים
וכמו גם בהתאם לשיקולים פדגוגיים.
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שימו לב  -ללא כלל המסמכים ,הרישום לא יאושר.
 .1תושבי/ות כפר סבא
	•במעמד הרישום המקוון ,תידרשו להזין מספר תעודת זהות של הילד/ה הנרשם ומספר תעודת זהות של ההורה
הרושם.
	•תושבים/ות המתגוררים בכפר סבא ולא עדכנו את כתובת מגוריהם החדשה ,לא יוכלו לבצע רישום לילדם בעיר טרם
עדכון .ניתן לעדכן זאת באתר הרישום.
	•יש להצטייד באמצעי תשלום.
 .2תושבים חדשים
	•חוזה קניה או חוזה שכירות בכפר סבא ,בציון כתובת הנכס.
	•טופס ביטול הרישום לשנה“ל התשפ"ג מהרשות הקודמת.
	•תעודות זהות של שני ההורים  +הספח בו מצויינת כתובת התלמיד/ה והוריו בכפר סבא.
	•אמצעי תשלום.
 .3הורים עצמאיים/הורים החיים בנפרד( :גרושים/פרודים/יחידנים/רווקים)
	•חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל את הסכמת שני
ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים לא תחול חובה זו).
	•כתנאי המשך לשיבוץ הילד/ה לגן ,על שני ההורים למלא ולחתום על טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאים,
בצירוף צילום תעודות זהות ,כולל תמונה וספח פתוח עם פרטי הילד/ה ולצרף את הטופס במעמד הרישום.
	•במידה וקיימת מחלוקת בין ההורים לעניין אופן חינוכו של הילד/ה ,על ההורים לפנות להכרעה משפטית בנושא
ולהציג בפני מחלקת גני-הילדים את החלטת בית המשפט.
	•הורה יחידני/ת  -יש לצרף תעודת לידה של הילד/ה.
 .4אפוטרופוס או משפחת אומנה:
	•תעודת זהות בה מופיעה הכתובת בכפר סבא
	•אישור המגדיר את מעמדו/ה של האפוטרופוס/משפחת אומנה
 .5מיופה כוח:
	•תעודת זהות של הרושם/ת
	•ייפוי כוח מתאים חתום ע"י ההורים
	•תעודת זהות של שני ההורים  +הספח
 .6חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין:
	•באם ההורים מבקשים לקבל דיוור נפרד בנוגע לילדם ,יש לעדכן את כתובתם הנפרדת במשרד הפנים .ההורה
של התלמיד/ה אשר כתובתו במרשם האוכלוסין אינו כתובת מגורי התלמיד/ה ,יפנה במייל למדור רישום לעדכון
כתובתו.
מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד/ה ושל הוריו ,תביא לביטול הרישום ולמיצוי
כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות כנגד ההורים.
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ביטול רישום לגני הילדים
הורים המבקשים לבטל את הרישום ,מתבקשים להודיע על כך בכתב בלבד באמצעות טופס מקוון המופיע באתר העירוני .יש
לפעול על פי ההנחיות /https://www.kfar-saba.muni.il/1909
*שימו לב :לא ניתן להירשם לגן ברשות אחרת או לגן פרטי ללא ביטול רישום לגן הילדים ברשות.
לאחר ביטול רישום לא יוחזרו דמי ביטוח תלמידים.
לבירורים ,ניתן לפנות למחלקת חינוך קדם יסודי ,בטלפון09-7649244 :
בקשת העברה
ניתן להגיש ערר אחד בלבד באמצעות אתר האינטרנט על שיבוץ לגן .ועדת ערר תדון בהתאם לקריטריונים הבאים:
	•סיבות אישיות/משפחתיות/רפואיות חריגות (בצירוף מסמכים)
	•שיקולים פדגוגיים
	•הערה :במידה ויתפנו מקומות בגנים ,תיערך בחינה נוספת לעררים שהוגשו במועד ,בהתאם לקריטריונים לשיבוץ.
פרטים נוספים על תהליך הערר יפורסמו במכתב השיבוץ שיישלח אליכם בתום השיבוץ.
מעוכבי רישום לכיתה א'
הורים המעוניינים שילדם/תם יישארו שנה נוספת בגן חובה ולא יעלו לכיתה א'  -יפנו לגנן/ת ולפסיכולוג/ית הגן.
במקביל ,על ההורים לבצע את הרישום לכיתה א' ולוודא עם הגנן/נת ששם הילד/ה הועבר למחלקת גני הילדים באמצעות
פסיכולוג/ית הגן.
ילדים/ות שנשארים בגן שנה נוספת  -הרשות תוציא הודעה מסודרת לקראת תאריך הרישום הנוסף.

תשלומי הורים בגני ילדים
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך ,ניתן להפעיל תכניות העשרה בגני הילדים תמורת תשלום חד פעמי ,המאושר בכל
שנה ע"י ועדת החינוך של הכנסת ומפורסם ע"י משרד החינוך.
הסכומים הרשומים מטה עשויים להשתנות לקראת גביית התשלום בפועל (בהתאם להחלטת ועדת החינוך) ,שתתבצע
החל מחודש ספטמבר  2022בשנת הלימודים תשפ"ג.

להלן פירוט תשלומי ההורים שייגבו באמצעות כרטיס אשראי/הוראת קבע בנקאית.
תשלומי הורים
תשלום חובה* :ביטוח תאונות אישיות
תשלומי רשות:
* סל תרבות
* מסיבות כיתתיות
* מסיבת סיום
* רכישת שירותים מרצון
* תל"ן (תוכנית לימודים נוספת)
(עלות יחידת תל"ן  199ש"ח)

סה"כ תשלום שנתי (כפוף לחוזר מנכ"ל משרד החינוך שמתפרסם מדי שנה)

יום לימודים קצר
₪ 49

יום לימודים ארוך
₪ 49

₪ 79
₪8
* ₪ 54
*₪ 125
 2( ₪ 398חוגים)

₪ 79
₪8
* ₪ 54
*₪ 125
 3( ₪ 597חוגים)

₪ 912
 10( ₪ 9,350חודשים * )₪ 935

₪ 713
סה"כ תשלומי הורים
תשלום שנתי יום לימודים ארוך (כולל ארוחת צהריים) ---
תשלום חודשי עבור א .צהריים בגני יול"א לילדים
היוצאים ב 14:00

 ₪ 275לחודש

קייטנת יולי

 10( ₪ 950חודשים *  )₪ 95ובנוסף
 ₪ 1,025שיגבו בחודש יולי.

	•תשלומי ההורים ייגבו בארבעה תשלומים בתחילת השנה (ספטמבר-דצמבר .)2022

שכר לימוד ליום לימודים ארוך
	•שכר הלימוד בגני יול”א ,עד השעה  ,17:00לשנת הלימודים תשפ"ג הוא * ₪ 935לחודש.
	•במקרה של ביטול רישום החל מ , 1/9/2022 -ייגבה תשלום עבור חודש נוסף (* 935ש"ח).
	•לידיעתכם ,הוראת קבע שלא תכובד ,תישא תשלום של עמלת החזר בשיעור שייקבע על-ידי הבנק.
	•בחודש יולי הגן יופעל במתכונת חופשה עד  ,31/7/2022וייגבה תשלום בנפרד .תיתכן התאמה במחיר בהתאם
להחלטות ממשלה ולהחלטות עיריית כפר סבא.
	•ילדים/ות בגני יול"א המסיימים את יום הלימודים בשעה  ,14:00רשאים להתשתתף בארוחת צוהרים בעלות של 275
שקלים לחודש.
*המחיר והתוכנית יעודכנו בהתאם לפרסומי משרד החינוך והחקיקה הרלוונטית.
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כולנו שווים מענה לצרכים מיוחדים וייחודיים

אמצעי תשלום
כרטיס אשראי

יש למלא את פרטי האשראי בתהליך הרישום באמצעות האתר העירוני .על כל שינוי בכרטיס
אשראי נא לעדכן את מחלקת הגבייה במייל:

גני חינוך מיוחד
לכל ילד/ה בגן חינוך מיוחד נבנית תוכנית לימודים אישית .התוכנית נכתבת ומופעלת על ידי כלל צוות הגן ,הן החינוכי
והן הטיפולי .העבודה בגני החינוך המיוחד משלבת גישות חינוכיות וטיפוליות ,המותאמות לכל תלמיד/ה ,על פי רמת
תפקודו/ה ויכולותיו/ה.
הרכב הילדים/ות במסגרת נקבע בכל שנה בהתאם לגיל ,לרמת התפקוד ולאפיונים של התלמידים/ות הזכאים באותה
השנה להיכלל במסגרת חינוך מיוחד.
את צוות הגן מלווה פסיכולוג/ית מהשירות הפסיכולוגי חינוכי של עיריית כפר-סבא ,וכן מדריכה מהמתי"א (מרכז
התמיכה האזורי של משרד החינוך) .תפקידם להדריך ולסייע לצוות הגן בתהליך החינוכי של הילד/ה.
אנו שואפים שגני החינוך המיוחד יימצאו בצמידות לגנים רגילים ,מתוך תפיסה המכוונת וקוראת לחיים משותפים.
תפיסה זו מעודדת שילוב פרטני ו/או שילוב קבוצתי במגוון תחומים ,פעילויות משותפות בהנחיית צוותי החינוך של שני
הגנים ועוד.

i-gvia@ksaba.co.il

כתב הרשאה לחיוב חשבון
(הוראת קבע)

הורים המעוניינים לשלם באמצעות הוראת קבע מתבקשים למלא את הפרטים ,להחתים
את הבנק ולציין את מועד החיוב המועדף .את הספח של הוראת הקבע יש להביא במועד
הרישום .ללא ספח חתום על ידי הבנק לא ניתן לבצע את הרישום.

הנחות בשכר לימוד
1 .קריטריונים להגשת בקשה להנחה ליול"א (יום לימודים ארוך) מפורסמים באתר העירוני,
תחת לשונית טפסים  -בקשת הנחה למסגרת ליול"א.

שיבוץ בגני חינוך מיוחד

גני החינוך המיוחד הם גנים על עירוניים ולכן השיבוץ הוא עירוני ובהתאם לגיל התלמיד ורמת תפקודו.

2 .תאומים יזכו להנחה בת  10%עבור הילד השני ,לקייטנת יולי ביול"א.

בקשה לוועדות אפיון וזכאות ניתן להגיש עד לתאריך 30/3/2022
יש לצרף לבקשה את כלל המסמכים הנדרשים

הסכומים שייגבו עבור מסיבות סיום ורכישת שירותים מרצון יופקדו
בהתאם לגבייה בפועל ,לזכותו של כל גן עפ"י אחוז הגביה.

הורים המעוניינים לקבל הסבר נוסף מוזמנים לפנות למחלקת פרט באגף החינוך
בטלפון 09-7649284 :שלוחה  | .2בדוא"ל hadast@ksaba.co.il :ולשירות הפסיכולוגי בטלפון.09-7645560 :
*המחיר והתוכנית יעודכנו בהתאם לפרסומי משרד החינוך והחקיקה הרלוונטית.

פעילות בחופשות
גני היול"א פעילים בחלק מימי החופשה שנקבעו ע"י משרד החינוך.
חשוב לציין ,שבימי שישי לא יתקיימו לימודים במהלך החופשות ,לרבות חופשת הקיץ (חודש יולי).
חלק מאנשי/נשות הצוות הקבוע של הגן זכאים לחופשה עפ"י הסכמי העבודה .לפי כך  -במקומם נמצא צוות מחליף,
שיכול לכלול סייעות בלבד .נציין ,כי צוות העובדים/ות בחופשות אינו הצוות הקבוע בגן .לוח החופשות יפורסם סמוך
לפתיחת שנת הלימודים .לתשומת ליבכם :במידה ויתווספו ימי שבתון למשק ,בהתאם לחוק ,אזי לא יפעלו הגנים בימים
אלו.

ימים ראשונים בגני הילדים
לילד/ה העושה צעדים ראשונים במערכת החינוך הפורמלית ,הכניסה לגן הילדים היא צעד חשוב ומשמעותי .הכניסה לגן
מלווה בהתרגשות רבה .לכן חשוב שתהליך ההסתגלות לגן יהיה הדרגתי.
להלן שעות הפעילות בגנים בימים הראשונים ,לילדים/ות שזו שנתם הראשונה במערכת החינוך:
ביום הראשון ללימודים | 10:00-7:30 :ביום השני ללימודים11:00-7:30 :
החל מהיום השלישי יתקיימו הלימודים כסדרם .בגני חובה יתקיימו הלימודים כסדרם ,החל מהיום הראשון.
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זכאות לסייע/ת רפואי/ת

העסקה והכשרה:

תלמידות ותלמידי החינוך הרגיל ,מגיל  3ומעלה ,שהם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים ,ואשר בגינם הם זקוקים לסיוע
בביצוע טיפולים פולשניים בשגרה או לסיוע בפעולות המונעות מצבים מסכני חיים ,זכאים לליווי במסגרת החינוכית בה
הם לומדים.

במידה ומשרד החינוך אישר את הבקשה ,הרשות המקומית אחראית על העסקת הסייע/ת הרפואי/ת ,וזאת ,יועסק/
תועסק על ידה בכפוף ל :חתימת הגורם הרפואי המקצועי המטפל בתלמיד/ה ,על אישור הדרכת הסייע/ת הרפואי/ת
לתלמיד/ה (נספח  1לחוזר מנכ"ל) וחתימת ההורים על טופס הסכמת הורה/אפוטרופוס להעסקת הסייע/ת הרפואי/ת
לתלמיד/ה (נספח  2לחוזר מנכ"ל).
לידיעתכם ,קיים איסור על העסקת הורה או קרוב משפחה כסייע/ת הרפואי/ת.

בקשות לסייע/ת רפואי/ת לשנת תשפ"ג יש להגיש במעמד ובתאריכי הרישום.
הליווי יינתן בימי לימוד רשמיים של משרד החינוך ,בהם התלמידים/ות נמצאים בפועל במוסד החינוכי ,או בפעילות
מטעמו.
היקף הסיוע נקבע על פי החלטת ועדה בין משרדית משותפת למשרד החינוך ולמשרד הבריאות .הנושא מוסדר
בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות " :11/13מלווה אישי לתלמיד/ה עם צרכים רפואיים ייחודיים בחינוך הרגיל (סייעת רפואית)".
הזכאות תישקל תוך התייחסות לגיל התלמיד/ה ולדרישה לעצמאותו בטיפול.

ערעור
הוועדה במשרד החינוך דנה בכל בקשה לגופה על פי הקריטריונים המוזכרים לעיל ,ובמידת הצורך מתייעצת עם הגורם
הרפואי המקצועי המטפל .היקף הסיוע שהוועדה קובעת הוא לתלמיד/ה ,והחלטתה תימסר להורים באמצעות האחראית
ברשות המקומית.
שימו לב :באחריות ההורים לעדכן את האחראים מטעם העירייה (בפרטי הקשר המופיעים מצד ימין) על כל שינוי במצבו
הרפואי של התלמיד/ה או על שינוי המסגרת החינוכית ,באמצעות מסמכים מתאימים (חוות דעת רפואית או שינוי שיבוץ).
הגשת העירעור נעשית ע"י נציג העירייה מול הוועדה.

זכאות לקבל תמיכה מסל אישי:
מדינת ישראל מכירה בזכויותיהם של ילדים/ות עם צרכים מיוחדים ללמוד במסגרות החינוך הרגיל ,תוך קבלת סיוע
ותמיכה .הזכאות לקבלת תמיכה נקבעת במשרד החינוך ,במעמד ועדות רב מקצועיות ,המהווה צומת משמעותי בתהליך
מתמשך של תמיכה וטיפול בתלמיד/ה עם צרכים מיוחדים ,והיא חלק בלתי נפרד מהמהלך החינוכי להכלתו ולקידומו של
התלמיד/ה .הפנייה לוועדה רב מקצועית נעשית על יד מנהל/ת הגן/הורים ,לאחר חשיבה משותפת עם ההורים והשירות
הפסיכולוגי .זכאות התלמיד/ה להיכלל בתוכנית השילוב נעשית בחשיבה רב מקצועית ובהצגת מסמכים קבילים עפ"י
הנחיות משרד החינוך .ועדות רב מקצועיות מתקיימות במתי"א בין התאריכים  . 1/3-15/5/2022יו"ר הוועדה הוא נציג
המתי"א.
יש להגיע לוועדה עם מסמכים קבילים.

הנגשה
עיריית כפר סבא פועלת ומשקיעה משאבים רבים להנגשת מוסדות החינוך בעיר ,בהתאם לתקנות החדשות
שפרסם משרד החינוך ביולי  , 2018תלמיד/ה עם מוגבלות ,או הורה/אפוטרופוס עם מוגבלות זכאים להגיש בקשה
להנגשה של גן הילדים/מוסד חינוך.
הגשת הבקשה כוללת :טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
את הטופס והמסמכים הנדרשים ניתן לשלוח לאפרת יוסף ,מחלקת פרט.
בכתובת המייל efraty@ksaba.co.il :טלפון  09-7649284שלוחה . 2

קריטריונים לקבלת הסיוע:

תלמיד/ה הנדרשים לטיפול פולשני אקטיבי בשגרה ,הכרוך בפעולות המפורטות להלן על פי חוות דעת הרופא המטפל
ואינו יכול לבצען עצמאית :מתן חמצן | שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום | צנתור שלפוחית השתן | הזנה דרך זונדה/
גסטרוסטום | ניטור רמת הסוכר והזרקת אינסולין.
תלמיד/ה הנדרשים להשגחה למניעת מצב מסכן חיים מיידי ,בגין המצבים שלהלן:
1 .אלרגיה מסכנת חיים למזונות הבאים :חלב ,בוטנים ,סומסום ,אגוזים ,קשיו ,פיסטוק ,שקדים ,ביצים ,דגים וטונה
בלבד.
2 .אפילפסיה כללית לא מאוזנת (יותר משני התקפים בחודש) ,הדורשת השגחה למניעת נפילה במצבים של אפילפסיה
כללי ( )GTCואפילפסיה מיוקלונית.
3 .הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדמם לא מבוקר (המופיליה ,מקרים המטולוגיים חמורים וחריגים).
4 .סכנת חיים מיידית מפגיעה פיזית ,כמו לאחר השתלת קוצב לב או לאחר השתלת איברים.

להסדרי נגישות ניתן לפנות לטלפון09-7649244 :

יש לצרף לבקשה:
 .1חוות דעת רפואית עדכנית לששת החודשים שקדמו למועד הגשת הבקשה מרופא מומחה רלוונטי שאינו רופא משפחה
(אלרגולוג  /נוירולוג  /אנדוקרינולוג  /קרדיולוג מומחה) ,המפרט את מהות המצב הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך
שעות הלימוד במוסד החינוכי.
 .2חוות דעת תפקודית במקרים של בקשה לטיפול פולשני מרופא מומחה בתחום (לא רופא משפחה).
את חוות הדעת הרפואית יש להעלות באתר הרישום או לשלוח לדואר אלקטרוניnuritg@ksaba.co.il :
14

14
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איתכם לאורך כל הדרך
בעלי תפקידים במחלקת חינוך קדם יסודי:
מנהלת מחלקת חינוך קדם יסודי :שירה ברף
סגנית מנהלת חינוך קדם יסודי :אביה פז קריספין
מזכירת מחלקת חינוך קדם יסודי :מיכל ביטון
מנהלת מדור רישום ושיבוץ :ורד אלטרץ
מדור רישום ושיבוץ :מעיין שמיר
מרכז שירות לחינוך :אורנת סובעי
רונית קורקוש
מלכה בעזה
מנהלת מרחב גנים ,שכונה ירוקה:
מנהלת מרחב גנים ,מרכז העיר :איילת בר
מנהלת מרחב גנים ,חינוך מיוחד וממ"ד :מירי קופלר
מנהלת מדור צוותים :נורית לוי
מדור צוותים :ריקי כהן
מוקד צוותים :בת שבע קוטא
מנהלת פרויקטים :מור מלמד
נאמנת קורונה גני ילדים :יפעת שיינין
מנתחת התנהגות :מאיה עזר
דיאטנית :מיכל סגל
ועדות רפואית ואלרגיות :נורית גורפינק
מפקחות משרד החינוך:
אהובה דור מפקחת על גני ילדים ממלכתיים
ahuvador2012@gmail.com 073-3937452
רחלי לרר מפקחת על גני ילדים ממלכתיים בשכונות הירוקות
rachelilerer73@gmail.com 03-6896603
יפה כהן תנעמי מפקחת על גני ילדים ממלכתיים דתיים
yaffa.c.t@gmail.com 03-6896586
עדינה בר עליה מפקחת על גני ילדים חינוך מיוחד
adinabar@education.gov.il 03-6896692
רונית וייס מפקחת על גני ילדים חינוך מיוחד ממלכתיים דתיים
ronitwi@education.gov.il 036896692
רבקה מאלוב מפקחת על גני ילדים חב"ד
rmalov770@gmail.com 03-6896768
שולמית סעדה מפקחת על גני ילדים ממ"ח וגני יצהר מוכר שאינו רשמי
shulamitsa@education.org.il 02-5601469
שפ"ח -שירות פסיכולוגי חינוכי  -נחשון 09-7646560 , 14
מנהל השפ"ח :שלמה גור
 16אחראית תחום הגיל הרך בשפ"ח :חמוטל יקיר
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אגף החינוך  -חינוך קדם יסודי

בקשה לביטול רישום מגן הילדים
:

מייל הורה ב‘

מייל הורה א‘
___________________

אישור ביטול הרישום ישלח למייל

__________________________
:

_______________

*

*

:
למחלקת גני ילדים

-

"1992

רח' ויצמן  ,135כפר-סבא  | 44100טלפון09-7649244 .
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הרישום מקוון בלבד
באתר העירייה  24שעות ביממה:
www.kfar-saba.muni.il

בסיום הרישום -
הקפידו לשמור את מספר אישור הרישום

22
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הרישום לגני הילדים יתבצע באופן מקוון באתר העירייה
קבלת קהל בתקופת הרישום תתבצע בתיאום מראש באתר
העירייה ,דרך לשונית "חינוך":
www.kfar-saba.muni.il
מענה טלפוני בתקופת הרישום:
בימים א' ג' ד' ה' בין השעות08:30-16:00 :
ביום ב' בין השעות08:30-13:00 :
ביום ו' בין השעות08:30-11:00 :

09-7649244

כתובתנו :ויצמן  135כפר סבא

פרטים נוספים באיגרת הרישום שתישלח לביתכם

כולנו כאן עבורכם ובשבילכם,
שנת לימודים פוריה ובריאה

