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 ועדת היגוי רישום ושיבוץ גני ילדים 

 /201924/9מתאריך  1דיון מס' 

גנץ, ורד קופלוביץ', אביבה מורדקוביץ', ורד אורן, ורד -משתתפים : אסנת ספורטה, אורי ארבל
אלטרץ, צביקה דוידוביץ', סיגל קוצ'מן, שלמה גור, הדס טרוסטלר, שולמית גרינברג, רועי עינב, 

 גננת, אודליה ויסבלט רצהבי –גננת, טלי גולדשטיין  –רונה 

 עיקרי הדברים שנאמרו : 

 להגדיר סדרי עדיפויות ואנשי המקצוע יתרגמו לעץ החלטות מעשי. –המנדט של הוועדה  .1

 בשל ישיבת מועצה. יתואם חדש. 2/10נדחה מועד  .2

מדיניות לפגישה הדיון סביב מודל הרישום הנוכחי ובתוצרי השנה. בפגישה יסומנו סוגיות  .3
 הבאה.

 הוועדה הוקמה מביקורת פנימית של אנשי המקצוע לצד ביקורת ציבורית .4

 להוסיף לדיון את סוגיית גני הגשר .5

 עיגון גני חנ"מ, לצד גן נוסף. כמה גנים צריך ? איפה מקבעים ? .6

 האם אפשר להקדים את הזמנים בצרכי גני החינוך המיוחד ? .7

 הילד/ה בגן.ריבוי ערעורים בנושא הגיל של  .8

 השארת הרישום פתוח בכל תקופת הרישום .9

באותו מתחם. האם לחתור לאיזון מספרי בגנים  35מול  17אין שוויון במספר הילדים בכל גן.  .10
? 

משפיע על שירותי החנ"מ. אין תחזית שאפשר להישען עליה.  –חוק ההכלה והשילוב החדש  .11
 ועדות השמה חריגות, ועדות המשך

 ודות גן בשל הקושי בניבוי. יש צורך בהשארת עת .12

לו"ז הרישום, השיבוץ, הודעות השיבוץ להורים, טווח הערעורים, ועדות  -לוחות זמנים בשנה  .13
 שילוב/סל, החלטות על בינוי. 

 מרחק, חברים, בי"ס, העדפות –ממליצים לעשות סקר בקרב הנהגת ההורים לגבי פרמטרים  .14

 לפתוח את כל הגנים לרישום ? או אחרת ? .15

 י הביקושים לפני תקופת הרישום מיפו .16

 ביקוש/דרישה  –גני ממלכתי דתי  .17

 האם גנים על אזוריים ? .18

 טפל בגנים עם מיעוט נרשמים, הגירה שלילית. יש ל .19

 מספרים/עדיפויות/פר ילד.  -מבקשים לקבל קובץ ערעורים סופיהנהגת ההורים  .20
 . במודל הקיים אין בקשה לפי חברים, בערעורים, כן

 מתוכם יצאו להשתלבות והכלה.  70ניגשו לצרוך שירותי חנ"מ, רק  10,500במחוז צפון  .21

 

 נרשם ע"י אודליה ויסבלט רצהבי

 

 

 



 

 3 

 
 ועדת היגוי רישום ושיבוץ גני ילדים 

 /201927/10מתאריך :   2דיון מס' 

 

גנץ, ורד קופלוביץ', אביבה מורדקוביץ', ורד אורן, ורד -משתתפים : אסנת ספורטה, אורי ארבל
 אלטרץ, צביקה דוידוביץ', סיגל קוצ'מן, חנה ויטנר, אמיר קולמן, תהילה מימון 

   עיקרי הדברים :

 גני חנ"מ 

 האם לעגן גני חינוך מיוחד באשכולות/זוגות ?  .1

יש לשמור את מספר הגנים הקיים בשנה הנוכחית, לא לשנות את מיקומם הפיסי. )יכול  .2

 להיות שיש צורך שינוי בפריסה(. 

 בשל סוגיית השילוב.  –מיקום גני חינוך מיוחד יהיה בסמוך לגן רגיל  .3

 פיזור גני חינוך מיוחד מאוזן .4

לפיהם יש לעשות האגף יעשה עבודת הכנה בהתבסס על סטטיסטיקות ונתונים קיימים ו .5

 את הפריסה מחדש והיערכות לתשפ"א. 

 מודל משולב של גן קצר וארוך יחד 

 בעיר עובד המודל של הפרדה בין קצר לארוך, והמגמה היא לצמצם את הגנים הקצרים. .1

 בגנים הקצרים מספר התלמידים נמוך.  –במונחי רווח והפסד  .2

 ניתן להשתמש במבני הגנים בצורה מושכלת יותר. 

 הפסד כלכלי –ה נמוכה בגן תפוס .3

שילוב של קצר וארוך יחד משפיע על ההיבטים החברתיים בקרב הילדים  .4

 שנשארים/עוזבים וכן על הלוגיסטיקה של שעות ארוחת הצהריים 

 בשכונות יש גנים קצרים מדוללים.  .5

יבוסס על פשרה המוסכמת על כל  –הפתרון התפעולי לשעת ארוחת הצהריים במודל זה  .6

 הצדדים

 טנטטיבי גאנט –תהליך הרישום 

הרישום יהיה סינון ראשוני : קצר,  – 16.2.2020עד  27.1.2020 –תהליך הרישום יחל ב  .1

 ארוך, ממלכתי, ממ"ד.

 עיבוד המידע –עד אמצע אפריל  .2

על מנת לבחור עדיפויות  –פתיחת מערכת רישום בפני ההורים  – 30.4.2020 – 19.4.2020 .3

 ימים.  10לגן. 

 עיבוד, שיבוץ ופרסום השיבוצים.  1.7.2020ועד  – 1.5.2020 .4

 

 רצהבי -נרשם על ידי אודליה ויסבלט
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 נרשם על ידי אסנת ספורטה, חברת מועצת העיר 

2.11.20 

 שלום לכולם,

 הילדים בעיר.-בנובמבר, ניפגש לישיבתנו השלישית בנושא מדיניות השיבוץ לגני 5-ביום שלישי הקרוב, ה

  : ההחלטות שהתקבלו עד כהמבקשת לסכם את 

אגף החינוך יציג בפני צוות ההיגוי את פילוח הערעורים של שנה"ל הנוכחית עפ"י הסיבות  .1
 לערעורים.

 מדיניות מיקום גני החינוך המיוחד: .2
 א. גני החינוך המיוחד ימוקמו בתוך אשכולות/מקבצי גנים "רגילים" ולא כמקבץ הומוגני.

 ב. גני החינוך המיוחד יקובעו במקומם. 
 ג. גני החינוך המיוחד "יפוזרו" ברחבי העיר, ככל הניתן, באופן שיוויוני.

 הרישום לגנים יעשה בשני שלבים:  .3
 דתי( ובחירת יום קצר/ יול"א. -א. בחירת זרם חינוכי )ממלכתי / ממלכתי

 ב. בחירת גן מתוך רשימת גנים מוצעת.
  סבא, המבדיל בין גני יול"א וגנים "קצרים" יישאר.-המודל הייחודי לכפר .4

 בפגישתנו הבאה נדון בסוגיות הבאות:

 האם מרחב מוגדר? האם כל העיר? -מרחב הבחירה  .1
 כמה חלופות? -בחירת הורים  .2
 הגדרת מינימום ומקסימות ילדים בגן. .3
 שכבתי.-שכבתי )גן צומח( / דו-שיבוץ חד .4

 , ולהגיע עם תובנות/שאלות/רעיונות.מוזמנים להקדיש מחשבה לסוגיות הנ"ל

 תודה ונתראה,

 ד"ר אסנת ספורטה
 משנה לראש העיר ומחזיקת תיק החינוך
  התייחסות ד"ר אורי ארבל גנץ לסיכום :

 
 בוקר טוב, –אסנת 

 שני תיקונים ודיוקים:
יקובעו בכל רחבי העיר באופן שוויוני; צוין שהגנים יקובעו  לא צוין ובטח לא הוסכם כי גני החנ"מ      .1

בכל רחבי העיר. סוגיית ה"שוויון" אינה עומדת בפני עצמה ומספר הגנים צריך להיבחן בנוסף וביחס 
למספר שיקולים אחרים שאולי אף קודמים לו )מספר התלמידים המיועדים לגן ומקום מגוריהם; גודל 

ות ברחבי העיר והיחס בין מספר הגנים ובין מספר התושבים/תלמידים; יחסי של האוכלוסייה בשכונ
מבנים קיימים והתאמתם; אפשרויות מיקום ליד גנים משלבים סמוכים; וכו(. כן סוכם כי לאחר 

 התבהרות הנתונים אגף החינוך ייקבע היכן וכמה גנים ימוקמו בכל אזור.
יום קצר לבין יול"א ייוותר כפי שהוא היום. הועלו לא סוכם ולא הוחלט כי מודל ההפרדה בין       .2 

 לא התקבלה. –היתרונות והחסרונות במודל הקיים כמו גם באי הפרדה ביניהם; החלטה 
 בשולי אלה חשוב לדייק כי המודל אינו ייחודי לכפר סבא.

 בברכת יום טוב 

 אורי

 מנהל אגף החינוך| גנץ -"ר אורי ארבלד 
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 התייחסות של צביקה דוידוביץ' לסיכום של אסנת 

 צהריים טובים,

כמדומני הערתה של אסנת הייתה לגבי השלב שבו ההורה בוחר את מתכונת הגן אליו הוא רוצה 

 ארוך".-קצר או ארוך. כלומר , לא תוצג בכלל אפשרות להמשך קיומו של גן "קצר -לשבץ את הילד 

מוצלח ומייצר מצד אחד קשיים תפעוליים על הצוות והעירייה  עמדת וועד הגנים היא שהמודל אינו

)כמו שד"ר אורי רבל גנץ פירט בהרחבה הישיבה( ומצד שני חוסר שביעות רצון אצל ההורים , גם אלו 

 שבחרו במסלול הקצר וגם אלו שבחרו במסלול היול"א.

 בברכה,

 צביקה דוידוביץ'

 יו"ר וועד הורי גני הילדים
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 שום ושיבוץ גני ילדים ועדת היגוי רי

 /20195/11מתאריך :   3דיון מס' 

20195.11. 

 מעלה על הכתב את סיכום הסוגיות שנדונו היום:

 גנים קצרים וגני יול"א אל מול גנים "מעורבים": .1

וליום קצר, תוך הקפדה על שיבוץ ברדיוס המחייב עפ"י  צוות ההיגוי ממליץ על פתיחת גנים נפרדים ליול"א

  לי של ילדים שיוחלט כסף תחתון לפתיחת גן קצר.אמימינ החוק, ועל מספר

 קיבוע גני חנ"מ: .2

גני החינוך המיוחד "יפוזרו" ברחבי העיר, ככל הניתן, באופן שוויוני ובהתחשב בצרכים של האוכלוסייה 

גני חנ"מ במערב העיר,  3ההבנה כי בשנה הקרובה יהיה צורך בפתיחת הכללית. בעניין זה, ובעיקר לאור 

מערב העיר )שכונות -וזאת בנוסף לצורך במספר גנים רגילים רב, תיבחן האפשרות להגדיר את אזור צפון

, עליה ואולי גם סביוני הכפר( כאזור רישום אחד, הן עבור החינוך הרגיל והן עבור החינוך המיוחד. 80, 60

צבי" לשעבר בשכונת -ה הומלץ לבחון את מצבת מבני הציבור באזור, לרבות מתחם ביה"ס "בןבהקשר ז

 עליה.

 פילוח הערעורים: .3

 הוצגו ממצאי פילוח הערעורים של שנת תש"פ. 

 שתי הסיבות שנמצאו כדומיננטיות ביותר: "מרחק" ו"חברים". חומר למחשבה... 

 אורי, אודה אם תשלח את הטבלה לכל המכותבים.

 חירת הורים:ב .4

 אופציות. 3הוחלט להשאיר 

 אזורי הרישום: .5

ההמלצה היא שלא לפתוח את כלל העיר כאזור רישום אחד, אלא להשאיר את המודל כפי שהוא, כלומר, 

 לאפשר בחירה בתוך אזור רישום מוגדר, בקרבת כתובת המגורים.

 בפגישה הבאה יציג רז מודל אפשרי לשיבוץ. .6

 הסוגיות לדיון במפגש הבא:

 הגדרת מינימום ומקסימום לפתיחת גן ולשיבוץ. .1

 שכבתי.-שכבתי )גן "צומח"( מול שיבוץ דו-שיבוץ חד  .2

 מיקום "בחירת הורים" בעץ ההחלטות. .3

 סוגיות נוספות לשיקול דעת הצוות. .4

 וגם...

 מועד לפגישה הבאה יתואם ע"י צוות האגף. .1

בהקשר זה, מבקשת להבהיר עמדתי: כגוף נציגי ההורים ציינו כי מעוניינים להפיץ סקר בקרב ההורים.  .2

עצמאי, לא רואה מניעה לעשות זאת, ובלבד שיובהר כי הסקר הינו יוזמה עצמאית של הנהגת ההורים, וכן 

שיובהר כי תוצאותיו )למרות שאשמח לראותן וארצה שיוצגו בפני צוות ההיגוי( לא יהיו מחייבות. כמו כן, 

 סם.יפור מבקשת לקבל את טיוטת הסקר בטרם

 שוב תודה לכולם והמשך דיונים מקדמים,

 בברכה, 

 ד"ר אסנת ספורטה 

 משנה לראש העיר ומחזיקת תיק החינוך
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 6.11.2019תהילה מימון, התייחסות מתאריך 

 בוקר טוב,

 תודה רבה על הסיכום ואתעדכן בעל פה מהרגע שעזבתי.

הצבת מבנים זמניים לתקופה של במסגרת הבדיקות בנוגע למערב העיר, אני רוצה שתבחן החלופה של 

מספר שנים, דבר שיכול לתת מענה לצפיפות הקיימת כבר היום וייתן מענה יחסית קצר טווח כשנדע מה 

 הרישום.

 צריך לבדוק עלויות של מהלך כזה, מיקום אפשרי, ולהבין את היתרונות והחסרונות.

 ונות בשימוש.גם בפתרון ״בן צבי״ צריך לבחון את העלות ואת היתרונות והחסר

מציעה שמידע זה והמידע על מבני ציבור נוספים שנותרו ללא שימוש השנה יועבר בהקדם לחברי הועדה כדי 

לוחות הזמנים לא ייאפשרו לנו להגיע לרגע האחרון עם בניית גנים חדשים וכן מדובר בעלות  -שנקבל החלטה

 שנידון בימים אלו. 2020תקציב גבוהה מהפתרונות שהוצעו ויש לקחת את הנושא בחשבון במסגרת 

 מודה לכולכם ויום טוב.

 תהילה
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 ועדת היגוי רישום ושיבוץ גני ילדים 

 /201910/12מתאריך :   4דיון מס' 

 משתתפים : 
, תהילה מימון, אפרת משלי, אמיר קולמן, רועי עינב, ורד גנץ, טלי גולדשטיין, חנה ויטבר-אורי ארבל

אלטרץ, אודליה ויסבלט רצהבי, רז מעוז, אביבה מורדקוביץ', אסנת ספורטה, צביקה דוידוביץ', ורד 
 קופלוביץ'

 עיקרי הדברים שהועלו : 

 הורים.  396הסקר הופץ להורים שבוע שעבר 

ה לבית. היכרות עם ילדים אחרים ובית ספר באזור הרישום שאליו יירשמו לכיתה עדיפות ראשונה וקירב
גן מסוים שחשוב לי לקבל, קירבה לבית, קרוב לבית, קרוב לבית ספר שבהם מתחנכים, ילדים אחרים, . א

 בית ספר, מספר ילדים נמוך בגן, מעבר בקבוצה לגנים, איזון גילאים

יש הטיות קשות בסקר...השאלות שנשאלו, נשלחו להורים ללא ידיעתנו. תוצאות הסקר לא –הערות לסקר 
 מחייב את הוועדה, ויצא סיכום מראש שכך יוצג להורים. 

  –אלגוריתם 

 בכל העדיפויות.  –חבר ממשיך 

 יכול להיות משובץ או בטט"ח או בחובה.  –ילדי הטרום חובה 

 צעירים או בוגרים מדי. 

 ילדי מאי, תמיד צעירים.  –תאריך החיתוך 

 תפיסת הפסד יחסי 

 שמירה על אזורי רישום 

 והשארת טווח לערעורים/מעברי דירה/מקומת פנויים –מקסימום ילדים בגן 

ערעורים בתוך מערכת, שמודדת שביעות רצון בציונים, ואז מאפשרת לתת מידע אם אפשר לתת את 
 הערעור. 

 חלופות.  3כאופציונאלית. לחייב  3 –האם לאפשר את החלופה ה  –חלופות  3

 מקסימום.  32 –מינימום/מקסימום 

 בגן.  30 –בסבב הראשון נכון לשבץ 

תלמידים. בהמשך תהיה התייחסות לתוצאות אמת. אם יהיה מצב של חריגים, שיתוף.  24 –מינימום 
 הורים. ההחלטה של הרשות. החלטה תהיה של הרשות.  כן לעשות היוועצות עם הנהגת 

 ועד הורים לא רוצה את האופציה הזו.  –פיצול  –קצר/ארוך 

 תחנות : 

 פגישה של ועדת ההיגוי שתלווה את התהליך. 

 יישלח גאנט להמשך.

 או גנים דו גילאיים ?  –שיבוץ חד שכבתי/טרום/חובה 

 חד שכבתי.  –ככל שאפשר, ישובצו גנים ברדיוס של השיבוץ הרלוונטי 

 פגישה נוספת. 

 נרשם על ידי אודליה ויסבלט רצהבי 
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 נכתב על ידי אסנת ספורטה : 

 להלן סיכום הסוגיות שנדונו בפגישה זו:בדצמבר,  10-בהמשך לפגישתנו מיום שלישי ה

 הוצג מודל חלופי לשיבוץ ע"י רז, המתבסס על סקר שבוצע ע"י הנהגת ההורים. .1

 חלופות שכולן בסטטוס חובה למילוי. 3שוב והוחלט להשאיר  הסוגיה נדונה -מספר חלופות לבחירה  .2

הסוגיה לא נדונה. יחד עם זאת, ולאור ממצאי סקר ההורים וההבנה כי הקירבה  -מרחב הבחירה  .3

לבית נמצאה במקום השני בחשיבותה, ממליצה שלא נפתח את כלל העיר לבחירה )כפי שאני 

 גדיר אזורים עפ"י שיוך גיאוגרפי.הצעתי בדיון הראשון בנושא...(, אלא נמשיך לה

לשיבוץ ראשון, ע"מ  30-32הוחלט להגדיר מספר מקסימום של  -הגדרת מינימום ומקסימום  .4

. בהמשך יבחנו מקרים 24להשאיר "מרווח נשימה" לחריגים. כמו כן, להגדיר מספר מינימום של 

 חריגים בהתאם לנתוני הרישום.

הגנים שיהיו מיועדים לפיזור יוצגו בפני  -הילדים בגנים אחרים אי פתיחת גנים "מעוטי רישום" ופיזור  .5

הנהגת ההורים ויתקיים דיון לגביהם. בסופו של דבר, ההחלטה הסופית לגביהם תהיה ע"י הגורמים 

  המקצועיים בעירייה.

  ומה הלאה?

 בפגישה הבאה )והאחרונה שלנו( נדון:  .1

 גילאיים )צומחים(. -לאיים או חדגי-א. בסוגיית ה"טיפוסים" של גנים. האם גנים דו

 ב. במודל שהוצג ע"י רז.

אורי, אודה לקביעת מועד לפגישה הבאה + מועדים לפגישות המשך שיתקיימו לאחר תום תקופת  .2

 הרישום.

רז, מבקשת שתיפגש עם מוטי סרודי, מנהל אגף התקשוב, ושתציג לו את המודל והאלגוריתם שאתה  .3

מקצועית ולקבל ממנו סקירה על שני המודלים, ההבדלים ביניהם מציע. חשוב לי לשמוע את דעתו ה

 והמלצותיו בעניין.

 אורי, אנא זמן גם אותו )את מוטי( לפגישה הבאה של הצוות. .4
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 ועדת היגוי רישום ושיבוץ גני ילדים

 14/01/2020מתאריך :   5דיון מס' 

 :  5דיון  מס'  –ועדת היגוי 

אמיר קולמן, תהילה מימון, רז, חנה ויטאבר, טלי גולדשטיין, אורי ארבל גנץ, אסנת ספורטה, 
אודליה ויסבלט רצהבי, ורד אלטרץ, אביבה מורדקוביץ', הדס טרוסטלר, שולמית הנהגת הורים, 

 אפרת, צביקה דוידוביץ' 

 עיקרי הדברים שנאמרו : 

 אסנת סקרה את הדיונים הקודמים. •

 לראות את הרישום הראשוני מבקשים להמתין •

 ? 30-32מס' ילדים בגן  •

שנתונים, שגן טרום  3עמדתנו המקצועית שצריך לשאוף כמה שיותר שגנים ישובצו לפי  •
 טרום חובה יהיה קלאסי. צריך לשאוף לכך. 

 מערכת החינוך יודעת לעבוד גם וגם •

 ? ימשיך ויצמח –אם יהיה גן של טרום טרום חובה טהור  •

 המודל היום שיש אוכלוסיות מעורבבות.  •
 לוקח שנה שנתיים להתאים את העיר למודל הזה. 

 הנהגת ההורים בעד גנים קלאסיים של חד גילאי •

 ילדים לא גמולים 7-8יש גנים שיש בהם  •

 האחריות לגמילה של הילדים היא על ההורים בחודש ינואר במהלך השנה  •

 ט"ח, כמה ט"ח וכמה חובהכל שנה מחדש ניתן יהיה לדעת כמה גני ט •

ונראה אם אפשר יהיה לעשות את המעבר  הילדים מספרי ייבדקו –השנה הקרובה  •
 בהדרגה

  יםייחודייהיו -השנה, השאיפה הכללית שטרום טרום חובה  •

 טרום חובה וחובה ביחד  •

 עשה מחקר ומעקב אחר שתי הקבוצות ונגדיר לקראת שנה הבאה. י •

 מחזור חדש של צומח ?  ייפתחהאם  •

 .... -מקסימום -מספר מינימום •
 

 נרשם על ידי אודליה ויסבלט רצהבי 

 


