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 הורים יקרים, 

נאי  שיביא לשיפור משמעותי בת מובילה מהלך כי עיריית כפר סבא  בשר אנו שמחים ל

ארוך    הליך במודל החדש, שגובש לאחר  .  צמצם את מספר התלמידים בכל גןיו  גניםפעילות ה

נשאף להוריד את מספר הילדים בכל גן, על ידי איחוד גנים קצרים בעלי מיעוט  מעמיק, ו

 . גני יול"א נרשמים, לבין 

ההחלטה לאחד את הגנים נבעה מירידה חדה לאורך השנים ברישום לגנים הקצרים. מנתוני  

תלמידים בלבד,   400-הרישום עולה, כי בשנת הלימודים תשפ"א, לומדים בגנים הקצרים כ 

  9-, פחות מתלמידים בכלל הגנים העירוניים. השיעור הנמוך של הנרשמים 4,600-מתוך כ

 . מזעריהוביל לגנים קצרים ריקים או עם רישום  אחוזים בלבד,

לחוסר שוויון, והתוצאה היא צפיפות בגני   מוביליםגנים קצרים עם שיעור רישום נמוך, 

 . בגנים הקצרים ילדיםומיעוט  היול"א

הגיע  ו, בשיתוף עם הפיקוח והמערכות התומכות את הנושאבחן לעומק צוות מקצועי 

למסקנה כי ניתן לתקן את העיוות ולהכיל שוויון וחלוקת משאבים צודקת בין כלל הגנים.  

לכן, הוחלט לבנות מודל חדש, שיאפשר פעילות מיטבית, רישום לגנים בהתאם לבקשת  

   ביעות רצון של ההורים וילדיהם.ההורים, מקום מגורים וחתך גיל, וש

,  החדש מודלהכאשר במסגרת . מודלים ברחבי הארץ במהלך התהליך, נבחנויש לציין, כי 

שעת הארוחה המוגשת  . כמו כן, כבעבר יזכו לבחור את הגן המועדף עליהםההורים עדיין 

 שעות החפיפה עם צוותי יול"א. , כמו גם בגנים לא תשתנה

בגני  ילדים  150-הלכה למעשה במהלך שנת הלימודים הנוכחית, כאשר כ מתקייםהמהלך 

כי ניתן לשלב    , את יום הלימודים בצהריים. ההתנסות המעשית הזו הוכיחה  מסיימים   ,יול"א

   באופן מוצלח בין גנים קצרים לארוכים.



 
 

מהלך זה מאפשר התחשבות וגמישות בהורים המבקשים לשנות את שעות הלימוד של  

ילדיהם, מבלי שיאלצו לעבור בין גנים, נוכח הנסיבות המיוחדות שנוצרו בתקופת הקורונה  

 )למשל: יציאה של ההורים לחל"ת(. 

או   14:00בתהליך הרישום תתבקשו לבחור את שעת סיום יום הלימודים ), םליבכלתשומת 

17:00  .) 

, ויתבצע  14.01-03.02הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"ב יתקיים בין התאריכים 

 .  באופן מקוון באתר העירייה

שירות    ואף מציעה   לחינוךעיריית כפר סבא נערכה לתקופת הרישום ותגברה את צוות שירות  

 באתר העירייה.  תפורסםחוברת מידע מפורטת  . שירות טלפוניוידאו בנוסף ל פגישות

 לפגוש אתכם ואת הילדים. אנו מאחלים לילדיכם שנת לימודים בטוחה ובריאה ומחכים 
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