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הורים יקרים,

אני רוצה לברך אתכם ההורים ואת ילדיכם אשר יפקדו השנה את מוסדות החינוך

המשודרגים שלנו במעונות היום, בגני הילדים ובכיתות א'.

הרישום יבוצע באמצעות האינטרנט. אתר הרישום  הפך נגיש במטרה להפוך את הרישום

 לפשוט, קל וידידותי.

שיטת רישום זו נועדה להקל עליכם ההורים את תהליך הרישום לגני הילדים ולכיתות א'. 

גן הילדים ועליה לכיתה א' מהווים מפגש ראשון לילדים הרכים עם האתגרים והמשימות 

של מערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית.

אני מאחל לכם ולילדכם שנה פורייה ומלאת הישגים, בריאות והצלחה.

                                                בברכה
    פיני בדש

  ראש המועצה
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הורים יקרים,

אנו שמחים להציע את חוברת הרישום שלנו בה מרוכז המידע הנדרש, לכם ההורים, 

לצורך הרישום של ילדכם למעונת היום, גני הילדים ולכיתות א' במועצה לשנת 

הלימודים תשפ"ד.

מערכת החינוך בעומר חותרת למצוינות ערכית, חברתית ולימודית. 

אגף החינוך במועצה שקד על התכנית החינוכית המקדמת  שלושה ערכים מרכזיים: 

מצוינות כדרך חיים, בחירה  וקהילתיות.

 

המועצה משקיעה משאבים רבים בטיפוח מוסדות החינוך, בשיפור תנאי הלימוד הפיזיים 

ובקידום התכנים הפדגוגיים. דגש הושם  על ההתפתחות האישית של כל ילד וילדה 

בתחום החברתי הרגשי, המוטורי והקוגניטיבי. מערך החינוך הקדם יסודי הינו מרכיב 

משמעותי וחשוב בתוכנית הרצף החינוכי אותו מוביל אגף החינוך.

אנו מודים לצוותי החינוך על עבודתם המסורה והמקצועית במוסדות החינוך המגוונים 

ולכם ההורים תודה על האמון ושיתוף הפעולה. 

ד"ר סמדר כהן
מנהלת אגף החינוך, התרבות הנוער והספורט                                                                         

דקלה סברו
מנהלת מחלקת הגיל הרך

עידו נבטי
מנהל מחלקת גני הילדים
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רישום לשנת הלימודים תשפ"ד
מעונות היום  וגני הילדים 

www.omer.muni.il הרישום למעונות היום  ולגנים יערך באמצעות האינטרנט בלבד בכתובת

פתיחת האתר ביום שני  23.1.23 )בשעה 07:00 בבוקר( וסגירתו ביום ראשון  12.2.23 בשעה 24:00.

לכל שאלה ניתן לפנות לאגף החינוך במועצה בימים א'-ה' בין השעות 08:30-15:30  

לטלפונים : 08-6291166 / 08-6291184

שימו לב, כל ההורים נדרשים לערוך רישום לשנת תשפ"ד 
לרבות הורים שילדיהם מתחנכים בגני המועצה בשנה הנוכחית.

כיתות א':

   www.omer.muni.il  הרישום לכיתות א' ולגנים יערך באמצעות האינטרנט בלבד בכתובת

פתיחת האתר ביום שני  23.1.23 )בשעה 07:00 בבוקר( וסגירתו ביום ראשון  12.2.23 בשעה 24:00

מזכירות בית הספר תיתן מענה לכל שאלה בטלפון מס': 08-6291164 בימים א' – ה, בין השעות

8:00-14:00 וביום שישי בין השעות 8:00-11:30

הרישום לילדי כיתות א' מיועד לילדים  שנולדו מיום  1.1.2017 ועד 31.12.2017.

גילאי הרישום:

• הרישום לגני הילדים מיועד לגילאי 3,4,5 על פי הפירוט הבא:
גיל 3 )טרום טרום חובה( ילדים שנולדו: 1.1.2020-31.12.2020

גיל 4 )טרום חובה( ילדים שנולדו : 1.1.2019-31.12.2019
גיל 5 )חובה(ילדים שנולדו: 1.1.2018-31.12.2018

על פי חוק חינוך חובה כל הילדים בגילאי 5,4,3 מחויבים ברישום.

רישום לתושבים המיועדים להתגורר בעומר בשנה"ל תשפ"ד

תושבים חדשים אשר ילדיהם יתחנכו בשנה"ל תשפ"ד בעומר וכתובת מגוריהם במעמד הרישום טרם 
שונתה בתעודת הזהות – יבצעו את הרישום באגף החינוך והתרבות בבניין המועצה החל מתאריך 

23.1.23 בין השעות 8:30-15:00.

מסמכים שיש להציג בעת הרישום:

צילום תעודת הזהות של שני ההורים כולל הספח בו הילד רשום עם כתובת עדכנית בעומר.• 

טופס עזיבה ממדור הרישום של הישוב בו למד הילד.• 

אישור ממחלקת הגבייה על תשלום ארנונה. • 

במידה וטרם שונתה הכתובת לעומר – יש להביא העתק מאושר ע"י עו"ד של חוזה שכירות/קנייה של הבית.• 
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תוכנית שיבוץ הגנים לשנת תשפ"ד 2023-2024

הערותמתחםכתובתגילשם הגן

רח' אקליפטוס 3שקמה
100

ילדים העולים מפעוטון דקל וילדים אקליפטוס
חדשים במערכת

ילדים העולים מפעוטון אלון וילדים אטדרח' אלון 37יערה
חדשים במערכת

ילדים ממשיכים משנה קודמתאטדרח' אלון 47לבנה

רח' אקליפטוס 4אילנות
100

ילדים ממשיכים משנה קודמתאקליפטוס

ילדים ממשיכים משנה קודמתדקלרח' דקל 436דבורנית

ילדים ממשיכים משנה קודמתדקל רח' דקל 536תפוח

רח' אקליפטוס 5צפצפה
100

ילדים העולים מגן שקמהאקליפטוס

ילדים העולים מגן יערהאטדרח' אלון 57אטד

תוכנית שיבוץ מעונות היום לשנת תשפ"ד 2023-2024

הערותמתחםשנתוןשם הגן

ילדים חדשים  במערכת אטד2202תינוקיית דובדבן

ילדים חדשים  במערכת אקליפטוס2202תינוקיית אקליפטוס

ילדי תינוקיית דובדבן וילדים חדשים אטד2021פעוטון אלון
במערכת 

וילדים דקל2021פעוטון דקל אקליפטוס  תינוקיית  ילדי 
חדשים במערכת

6



לידיעתכם, אנו פועלים עפ"י העקרונות שלהלן:

רישום על פי שנתון בלבד • 

העדפה להמשכיות באותו גן משנה קודמת.• 

אחים באותו מתחם.• 

הרכב קבוצה מאוזנת במספר התלמידים בין הגנים.• 

הרכב קבוצה מאוזנת בין בנים ובנות.• 

אזור מגורים על פי כתובת בתעודת הזהות .• 

          לתשומת לבכם, 

בקשת הרישום למעונות היום ולגנים תילקח בחשבון יחד עם  
זאת המועצה אינה מתחייבת לשבץ לפי הבקשה.  

לידיעתכם:

יתכן ויחולו שינויים בגנים שיפעלו בשנה הבאה וזאת בהתאם למספר הילדים שירשמו. • 

יתכנו שינויים בשנתונים  שישובצו לגנים השונים.• 

הודעה לגבי שיבוץ ילדכם תופיע באתר האוטומציה  במהלך חודש יולי 2023.• 

רישום ילדים חדשים  לגנים ממשיכים )כמפורט קודם לכן( הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.• 

לידיעתכם, רישום כוזב הינו עבירה על החוק. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום 

המגורים הקבוע של התלמיד, עלול להביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים על פי דין על

 ידי הרשות כנגד ההורים.
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יום לימודים ארוך )צהרונים(

הצהרונים מהווים מסגרת חינוכית ממשיכה  ליום הלימודים. הצהרון נותן מענה 

 להורים העובדים עד לשעות אחר הצהריים המאוחרות. והוא מופעל באמצעות חברת 

"אתגרים הדרכות בע"מ )אפטר סקול(" שזכתה במכרז להפעלתו.

אתגרים הדרכות בע"מ אפטר סקול  מפעילה בגני הילדים ובבתי הספר את הצהרונים, 

הקייטנות ובית הספר של החופש הגדול בפיקוח המועצה. מסגרת הצהרונים מספקת 

חברתיות  אינטראקציות  העשרה,  חוגי  וחווייתיות,  מפתחות  עשירות  פעילויות  לילדים 

מיטביות, ארוחת צהרים מזינה ובריאה.

הורים המעוניינים בשירותי אתגרים הדרכות בע"מ מוזמנים להירשם דרך 
 www.after-school.org.il :אתר החברה

לבירורים נוספים ניתן לפנות לגב' שלי דור, רכזת הצהרונים,
בטלפון: 050-7939192
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מידע כללי
ימים ראשונים בגן הילדים:

גילאי 3  )ט.ט. חובה(:

ביום הראשון של שנת הלימודים הגן יפעל בין השעות 7:30-10:00• 

ביום השני של שנת הלימודים הגן יפעל בין השעות 7:30-11:00• 

החל מהיום השלישי הגן יפעל בשעות הרגילות 7:30-14:00• 

גילאי 4 )ט.חובה( וגילאי 5 )חובה(:

 החל מהיום הראשון ללימודים יתקיימו הלימודים כסדרם 7:30-14:00 • 

 הורים המעוניינים לקחת  את ילדיהם מוקדם יותר יוכלו לעשות זאת בתיאום • 

מראש עם הגננת.  

שער הגן:

שער הגן יהיה סגור )לא נעול( בין השעות 7:30-8:30 )ניתן להיכנס דרכו על  • 
ידי הקשת קוד השער שיימסר להורים בפתיחת השנה(.

בשעה 8:30 צוות הגן ינעל את השער ומועד הכניסה הבא  לילדי הגן יהיה   • 
8:45. )כלומר, בין 8:30 ועד 8:45 לא תתאפשר כניסה לגן(. בכפוף    בשעה  

לנהלי הבטיחות של משרד החינוך.

 

שחרור מוקדם של הילדים:

פעילות הגן מסתיימת בשעה: 14:00. 

לגננת  על מנת לקבל  לפנות  יש  ילד   יותר של  נדרש שחרור מוקדם  במקרים בהם 
הנחיות מפורטות בעניין.
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מעונות יום )תינוקיות ופעוטונים(

מעונות היום במועצה הינם בניהול ופיקוח משרד החינוך ואגף החינוך  במועצה .

המעונות יפעלו מיום 01.9.2023  ועד ליום 9.8.2024 במשך שישה ימים בשבוע 

בימים  א-ה : 7:30-16:30

בימי ו': 7:30-12:30 

)לוח החופשות יחולק  בתחילת השנה להורים(.

הזנה במעונות

ההזנה תכלול שלוש ארוחות: בוקר, צהרים ומנחה . המזון יסופק על ידי ספק חיצוני מורשה. 
ספק בעל כל הרישיונות המחויבים כדין שיבחר ע"י המועצה. 

שנתונים:

תינוקייה: 1.1.2022 עד 31.12.2022

פעוטונים: 1.1.2021עד 31.12.2021

הנחיות לרישום באתר מעונות היום:

בחר את מקום הפעילות עבור פעוטון או תינוקייה לחץ על כפתור חפש.• 

בחר את הפעוטון או התינוקייה המבוקשים מתוך רשימת החוגים )הגנים( לבחירה   • 
ולחץ על הקישור משמאל "לרישום". 

בשלב ההזדהות, יש להקליד את תעודת הזהות של המשתתף )הילד/ה( ואת   • 
תעודת הזהות של המשלם ברשות.

לאחר שלב ההזדהות יוצג החוג שבחרתם.• 

יש ללחוץ מטה על כפתור "הוסף לסל" ולאחר מכן על כפתור רישום נוסף. • 

כעת בחר מיקום פעילות: פעוטון או תינוקייה בהתאם.• 

בחר בחוג מקדמה ולחץ על הקישור משמאל "לרישום". • 

לחץ על כפתור "לרישום".• 

לחץ על כפתור הוסף לסל.• 

לאחר שיופיעו שני החוגים בסל )הגן והמקדמה( יש ללחוץ על כפתור המשך   • 
לתשלום ולמלא את הנתונים הנדרשים.

בחוג מסוג מקדמה יש לבחור באופן התשלום "אשראי מזומן"  ובחוג פעוטון    • 
תינוקייה יש לבחור באופן התשלום "ה.קבע באשראי" 

כעת יש ללחוץ על המשך לתשלום.• 
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הנחיות כלליות:

אין הרשות מתחייבת לשבץ את הילד למעון המבוקש. • 

במעמד הרישום האינטרנטי תשולם מקדמה לחודש ספטמבר 2023 על סך  1,000 ₪.• 

 סכום זה יקוזז מהתשלום הראשון ולא יוחזר במידה ויבוטל הרישום בכפוף למועדים: • 
ביטול רישום עד ליום 31.05.2023, תוחזר המקדמה במלואה.

המקדמה.  תוחזר  לא   ,30.06.2023 מיום  יאוחר  ולא   1.6.2023 לאחר  רישום  ביטול    
ביטול רישום לאחר 1.7.2023 ישולם תשלום חודשי מלא וזאת עד למילוי המקום ע"י 

ילד אחר, כמובהר להלן בהסכם הרישום.

ימים ראשונים במעונות היום

הסתגלות ילדים למסגרת חדשה

תקופת ההסתגלות אינה תקופה קלה לילד ולמשפחתו. בתהליכי המעבר הילדים צופים בנו 
ההורים, כיצד אנו מגיבים ומתנהגים. רצוי שהילד יחוש את ביטחונם של ההורים אשר יקרין 

גם על בטחונו במעבר. 

בכניסה למסגרת חדשה הילדים משקיעים אנרגיות רגשיות רבות על מנת להכיר ולהתמודד 
עם השינוי. על כן, חשוב שהחוויה בבית לאחר שעות המסגרות, תהיה מכילה, מתעניינת 
ומחזקת לילדים. הילדים זקוקים לתשומת הלב הרבה שלנו ולעיתים נוטים להיות רגישים 

ופגיעים. על כן הנוכחות ההורית שלנו ההבנה שלנו והשיח עם הילד חשובים מאוד.

חשוב לדעת שההסתגלות של הילד למסגרת הינה אינדיווידואלית ושונה מילד לילד, לכן יש 
לאפשר את המעבר בנינוחות ולהימנע מהפעלת לחצים לזירוז התהליך. 

כאשר אנו מלווים את הילד למסגרת רצוי שהפרידה תהיה קצרה ועניינית. 

שהות נוספת והססנות עלולה לגרום לחוסר בטחון של הילד לרצות להישאר במקום. אמון 
של ההורים באנשי הצוות יחזק את תחושת הביטחון של הילד. כאשר אוספים את הילד 
בחזרה הביתה, חשוב להקשיב ולהתעניין )עדיף לא לחקור( בהרגשתו ובחוויותיו זאת במידה 

והוא מעוניין לשתף.

ימי הסתגלות ראשונים במעונות היום:

ביום הראשון של שנת הלימודים מעונות היום יפעלו  בין השעות 7:30 ועד 10:00• 

ביום השני של שנת הלימודים מעונות היום יפעלו  בין השעות 7:30 ועד 11:00• 

החל מהיום השלישי מעונות היום יפעלו בין השעות 7:30 עד 16:30• 

11



הורים יקרים,

ואני שמחים לברך אתכם לקראת הרישום לשנה  צוות בית הספר עומרים 
הבאה בבית ספרנו.

הראשוני  המתווה  את  המזלג"  קצה  "על  לפניכם  פרשנו  שבידיכם  בחוברת 
להיכרות הראשונית איתנו ועם התוכניות המובילות את כיתות א' בבית הספר 

במהלך השנה.

לראות,  תוכלו  הספר,  בבית  ילדכם  ועם  אתכם  שנקיים  ההיכרות  במפגש 
לשמוע ולחוות מהדרך והעשייה בשטח ביה"ס ומרחב כיתות א'.

ונושאים לשיח המשותף שלנו, נשמח לשלב אתכם  תוכלו להעלות שאלות 
לשותפות  מתווה  וליצירת  לילדכם  וקלה  גמישה  מבורכת,  להתחלה  ידיים 

משפיעה ומכבדת.

בברכה,

סיגל ישי, 

מנהלת בית הספר והצוות החינוכי
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מהגן לכיתה א'

תוכנית המעברים מהגן לכיתה א' נבנתה בשיתוף צוות רחב שכלל את מנהלת ביה"ס, 
מפקחות ביה"ס והגנים, אגף החינוך במועצה, השירות הפסיכולוגי ביישוב, יועצות ביה"ס, 

גננות הגנים המזינים את ביה"ס, רכזת שכבה א'  ומחנכות א-ב.

הרציונל

המעבר מגן הילדים לכיתה א' הינו מעבר משמעותי שהילד חווה במערכת החינוכית. על 
כן ישנה חשיבות רבה להצלחת המעבר. במעבר ממסגרת הגן למסגרת ביה"ס, מתרחש 

תהליך של שינוי עבור הילד מבחינה פיזית, קוגניטיבית, רגשית והתנהגותית. 

ככל שהילד יהא מוכן יותר למעבר והמעבר יהיה מוצלח, כך יגדל הסיכוי שיוכל לחוות 
הצלחה במעברים הבאים בחייו. "תוכנית מעברים" מתחילה במהלך המחצית השנייה של 
שנת הלימודים בגן החובה וממשיכה במהלך שנת הלימודים של כיתה א'. התכנית כוללת 

מפגשי הורים, צוותי חינוך וילדי גן )המיועדים לכיתה א'(. 

להלן פירוט התכנית:
מפגשי ילדי גני חובה עם ילדי בית הספר

ילדי גני החובה יבקרו בבית הספר, יכנסו לכיתות א' ויקיימו פעילויות משותפות וחווייתיות 
עם ילדי הכיתה. נושא המפגש יהיה סביב סיפור ומשחק, פעילות בתנועה / מוסיקה / 

אומנות. לאחר ההפסקה וארוחת הבוקר המשותפת יתקיים סיור בבית הספר.

מפגשי הורים וילדים

במהלך חודש מאי יוזמנו הורי וילדי הגנים, העולים לכיתה א', לשיחות אישיות עם הצוות 
החינוכי בבית הספר. ההורים יפגשו עם מורות בית הספר לשיחה קצרה ולהעברת מידע 
שנראה בעיניהם חשוב עבור קליטה מיטבית של הילד. באותו הזמן יפגשו הילדים עם 
הצוות החינוכי של כיתות א' )בקבוצות קטנות( , למפגש  חווייתי קצר שמטרתו הכרות 

נוספת עם מבנה בית הספר והכיתה.

מפגש הורים לקראת תחילת שנת הלימודים.

הכרות עם מנהלת בית הספר, רכזת א' ויועצת שכבה א'  להצגת "אני מאמין" של בית 
יינתן רקע תיאורטי על המעבר לכיתה א'  ושל בית א-ב בפרט. במפגש  הספר בכלל 
הכרוך בהסתגלות למצב החדש. יתקיים שיח סביב תכנים שיעלו, בהנחיית פסיכולוגית/

יועצת ביה"ס. 

אספת הורים ראשונה

בסוף אוגוסט ולאחר שיבוץ הילדים בכיתות יפגשו ההורים עם מחנכת הכיתה להכרות.

מפגש מחנכת הכיתה עם הילדים

בסוף אוגוסט יפגשו הילדים עם מחנכת הכיתה למפגש הכרות חווייתי קצר.

תוכנית כישורי חיים לכיתה א'

במהלך החודשים הראשונים בכיתה א' יעברו התלמידים שיעורים בנושא כישורי חיים 
העוסקים בתכני מעברים מהגן לכיתה א': "הכרות עם עצמי במעבר ובשינוי",  "הכוונה 

עצמית במקום חדש", "יצירת קשרים וחברויות חדשות" וכדומה.
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תכנית א' תחילה
השנה התחלנו בתכנית א' תחילה שמטרותיה לייצר מעבר טבעי והדרגתי מהגן לבית 

הספר בכלל ולכיתה א' בפרט ולהתאים את סביבת הלמידה ללמידה גמישה יותר.            

ניתן לשנות את צורת הישיבה.  חדרי הכיתות רוהטו בשולחנות טרפז על מנת שיהיה 

כמו כן, הוכנסו מוקדי מטבח, תאטרון, דוכן מכירות ופינת תחפושות המוכרים מחיי הגן 

בכדי שהילדים יגיעו לסביבה הנראית להם מוכרת. בהמשך המוקדים הנ"ל הופכים לחלק 

מהלמידה. 

בנוסף, הוכנסו לכיתות מגוון של אפשרויות ישיבה- פופים, שרפרפים, שטיחים, כדורי 

פיזיו, שולחנות נמוכים עם כריות מתוך כוונה לאפשר לילדים את צורת הישיבה הנוחה 

והמתאימה להם. 

במהלך היום אנו עובדים בשיטת עבודה: "איתי" ~ "לידי" –~ "ובמרחב": 

חלק מהילדים עובדים עם המורות בקבוצות בזמן ששאר הילדים פועלים במרחב העשיר 

במרכזי שפה וחשבון.

הצלחת "תוכנית המעברים" היא בסיס לתחילתה של הכרות, בניית שותפות ואמון בין 

ההורים, התלמידים והצוות החינוכי של בית הספר. 

אנו מודים לכל המשתתפים עד כה על הפתיחות הנכונות, התרומה ההדדית והאווירה 

הטובה שתרמה רבות להסתגלותם של ילדי כיתה א' לבית הספר. 

בברכת שנה טובה ופורייה. 
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