
 

 המועצה המקומית כפר שמריהו
 מחלקת החינוך

 ראשית נביטת הטוב בנפש הילדים )אפלטון(

 

 

 תש"פבשבט א'           

 2020 ,בינואר 27         

 הורים ותלמידים יקרים,

פר כ מקדמים בברכה ובהתרגשות את ילדיהמועצה המקומית כפר שמריהו, ומחלקת החינוך 

 ! ל תשפ"א“המצטרפים למערכת החינוך שלנו לשנהו שמריהו

בימים אלו אנו פותחים את שערינו לרישום לגני הילדים, לילדים שהתחנכו במערכת בשנה 

 ם. אלו החדשיהקודמת ול

. הגנים פועלים עשרה חודשים למעט 3-5בכפר שמריהו פועלים שלושה גנים לגילאי 

ובימי ו'  7:30-14:00פעילות הגנים בין השעות , שעותהחופשות המאושרות ע"י משרה"ח. 

 .7:30-12:45בין השעות 

 

 הרישום לגני הילדיםוהליך  מועדי

העירוני היא צעד חשוב ומשמעותי המלווה בהתרגשות וחששות. חשוב לנו הכניסה לגן 

על אף שילדכם מבקר לתשומת ליבכם,  . שתהליך הרישום יהיה בעבורכם קל, נגיש וזמין

תאריכי רישום: א' בשבט תש"פ   .השנה בגן העירוני עליכם לדאוג לרישומו מחדש

 .שום לגני ילדיםמועמדי רי 16/2/2020ועד כ"א בשבט תש"פ  27/1/2020

הרישום הינו תהליך בו ההורים מבקשים מהרשות לכלול את ילדם  .הרישום אינו שיבוץ

 בהליך השיבוץ בכפוף ליכולת הקליטה בגנים.

  .תקופת הרישום היא אחידה ורק אחריה יתחיל תהליך השיבוץ
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 ביטול רישום לגני הילדים

ביטול רישום לגני הילדים הורים המבקשים לבטל את הרישום, מתבקשים להודיע על כך 

לבד למחלקת החינוך במועצה. יש לפעול על פי ההנחיות לרבות צירוף מסמכים בכתב ב

 רלוונטיים.

 

 הימים הראשונים בגני הילדים

ראשונים בגני הילדים לילד העושה צעדים ראשונים במערכת החינוך הפורמלית, הימים ב

כן הכניסה לגן מלווה בהתרגשות רבה, ל ותי.לגן הילדים היא צעד חשוב ומשמעהכניסה 

, בגן טרום טרום חובהלהלן שעות הפעילות . חשוב שתהליך ההסתגלות לגן יהיה הדרגתי

 וך:הראשונה במערכת החינבימים הראשונים, לילדים שזו שנתם 

  .8:00-10:00ביום הראשון ללימודים: 

  .7:30-11:00ביום השני ללימודים: 

 .כסדרם יתקיימובכל הגנים דים הלימו לימודים להחל מהיום השלישי 

 

 משפחות שבראשן הורה עצמאי

-ב“על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ”משפחות שבראשן הורה עצמאי 

שני ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של  (“חוק הכשרות המשפטית”הלן: ל)   1962

השאר, ילדיהם הקטינים, והם מחויבים וזכאים מתוך הסכמה לדאוג לצורכיהם, הכוללים, בין 

את לימודיהם ואת חינוכם. גם כאשר הילד גדל אצל הורה אחד אין הדבר מפחית מחובותיהם 

מתוך  “.ומזכויותיהם של שני ההורים, למעט במקרה של החלטה שיפוטית המורה אחרת

הקשר בין מוסדות החינוך  - 2014במרץ  03ד, “התשע‘ אדר ב‘ ), א )א7ל תשעד/“חוזר מנכ

 : לאור זאת נבקש להפנות את תשומת לבכם להוראות כדלהלן .גרושים ובין הורים פרודים או

הורים עצמאיים מתבקשים למסור פרטי כתובת המגורים ודרכים ליצירת קשר של ההורה . 1

  ת/תו.דכונים הנוגעים לילדת מידע ועלצורך העבר (טלפון ודואר אלקטרוני) האחר
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וגבלה לעניין זה האפוטרופסות של במקרה בו קיימת החלטה שיפוטית לפיה נשללה או ה. 2

ההורה הנוסף או החלטה המונעת מסירת המידע לאותו הורה נבקשכם ליידע את מחלקת 

החינוך ולהמציא לידיה עותק מההחלטה. ללא אסמכתא כתובה, תהא המועצה המקומית 

 .כפר שמריהו, רשאית להעביר מידע על התלמיד לכל אחד משני הוריו/ה

 טופס מלא וחתום להורה עצמאי.  למשרדי המועצה להגיש על ההורה העצמאי 

 

 זכאות למלווה אישי )סייעת רפואית( לתלמידי החינוך הרגיל

, שהינם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים, אשר בגינם הם זקוקים לסיוע 3לתלמידם מגיל 

כאים בביצוע טיפולים פולשניים בשגרה או לסיוע בפעולות המונעות מצבים מסכני חיים, ז

בקשות לסייעת רפואית לשנת תשפ"א יש להגיש  .לליווי במסגרת החינוכית בה הם לומדים

במעמד ובתאריכי הרישום למשרדי המועצה. הליווי יינתן בימי לימוד רשמיים של משרד 

היקף הסיוע . החינוך בהם התלמידים נמצאים בפועל במוסד החינוכי, או בפעילות מטעמו

בין משרדית משותפת למשרד החינוך ולמשרד הבריאות. הנושא  נקבע על פי החלטת ועדה

" מלווה אישי לתלמיד עם צרכים רפואיים 13/11מוסדר בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 

". הזכאות תישקל תוך התייחסות לגיל התלמיד (סייעת רפואית)ייחודיים בחינוך הרגיל 

  .ולדרישה לעצמאותו בטיפול

 בזמן בקשת הבקשה יש לצרף:

חוות דעת רפואית עדכנית ותקפה לשנת הלימודים אליה נרשמים מרופא מומחה רלוונטי  .1

) המפרט את מהות המצב  אלרגולוג/ נוירולוג/ אנדוקרינולוג מומחה(שאינו רופא משפחה 

 (.הרפואי ואת הטיפול הנדרש במהלך שעות הלימוד במוסד החינוכי

מידה ומשרד ב :העסקה והכשרה. ולשניוות דעת תפקודית במקרים של בקשה לטיפול פ. ח2

  .החינוך אישר את הבקשה
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חתימת  ל: האישי, וזה יועסק על ידה בכפוף  הרשות המקומית אחראית על העסקת המלווה

 1נספח )אישור הדרכת מלווה אישי לתלמיד  הגורם הרפואי המקצועי המטפל בתלמיד על

פוטרופוס להעסקת מלווה אישי וחתימת ההורים על טופס הסכמת הורה/א ) לחוזר מנכ"ל

 . )לחוזר מנכ"ל 2נספח (לתלמיד 

ערעור הוועדה דנה  . לידיעתכם, קיים איסור על העסקת הורה או קרוב משפחה כמלווה אישי

בכל בקשה לגופה על פי הקריטריונים המוזכרים לעיל ובמידת הצורך מתייעצת עם הגורם 

ובעת הוא לתלמיד, והחלטתה תימסר הרפואי המקצועי המטפל. היקף הסיוע שהוועדה ק

שימו לב: באחריות ההורים לעדכן את האחראים מטעם  להורים ע"י מחלקת החינוך במועצה.

הרשות בפרטי הקשר ועל כל שינוי במצבו הרפואי של התלמיד/ה או על שינוי המסגרת 

הרשות  הנגשה: (.בוץחוות דעת רפואית או שינוי שי)החינוכית באמצעות מסמכים מתאימים 

המקומית כפר שמריהו פועלת ומשקיעה משאבים רבים להנגשת מוסדות החינוך בישוב, 

,תלמיד עם מוגבלות או  2018בהתאם לתקנות החדשות שפרסם משרד החינוך ביולי 

 .הורה/אפוטרופוס עם מוגבלות זכאים להגיש בקשה להנגשה של גן הילדים/מוסד חינוך

אמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם הגשת הבקשה כוללת: טופס בקשה להת

   .מוגבלות

 

 צהרון גני הילדים וצהרון בי"ס "גשר" לתלמידי כיתות א', ב', ג'.

בשנה"ל תשפ"א יופעלו שני מוקדי צהרונים. צהרון במתחם גני הילדים )מספר הקבוצות 

 מותנה במספר המשתתפים(, וצהרון ביה"ס "גשר".

 .2020פרטים אודות מפעילי הצהרון ותהליך רישום לצהרון יפורסמו במהלך חודש יוני 

 אין המועצה המקומית כפר שמריהו מחויבת להפעיל צהרון במוסדות החינוך המועצה.

 

 אנו מברכים את התלמידים וההורים, 

 בברכת הצלחה

 אדוה חלפון                        סרג' קורשיא                                   

 מחלקת החינוך מנהלת                     ראש המועצה


