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הורים יקרים, 

אנו מברכים ומתרגשים יחד אתכם לקראת הרישום לגני

העירייה לשנת הלימודים תשפ"ד.

בשנה הבאה הילדים והילדות שלכם יעשו את צעדיהם הראשונים

במערכת החינוך העירונית שלנו, ואנו, מתוך תחושת שליחות ואחריות,

נעשה הכל כדי לאפשר להם להתנסות, להרחיב אופקים, לרכוש חברים

וידע ולפתח את יכולותיהם בכל התחומים.

אנו מעמידים את החינוך בראש סולם העדיפויות, מתוך אמונה שהשקעה

בגיל הרך היא החשובה והמשמעותית ביותר, והשפעתה מכרעת לעתיד

הילדים ולגיבוש ועיצוב אישיותם. צוותי הגיל הרך עובדים סביב השעון

למען טיפוח סביבת למידה חדשנית וקידום חוויות לימוד מהנות, מעשירות

ומעצימות, ובכם, ההורים, אנו רואים שותפים מלאים לדרך.

אתם, ההורים, מפקידים בידינו את הנכס היקר לכם מכל, ואנו מקבלים

את ילדיכם בזרועות פתוחות, במקצועיות ובמסירות. 

אני מברך את התלמידים החדשים שהגיעו ללמוד במסגרות החינוך ואת

צוותי ההוראה, ומאחל לכם ולילדכם התאקלמות מהירה ושנת לימודים

מהנה, פורייה, בריאה ומלאת הצלחות.

 

שלכם,

בני כשריאל

ראש העיר

מחזיק תיק החינוך

 

 

3



הורים יקרים, 

אנו נערכים בשמחה לקראת פתיחת הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים

תשפ"ד. 

אנו רואים בגן הילדים מסגרת חינוכית, שמטרתה להעשיר את התפתחותו

הכוללת של הילד באמצעות סביבה חינוכית מגוונת ומעשירה, אשר תאפשר

צמיחה בכל תחומי החיים וזאת מתוך הבנה כי ההשקעה בגיל הרך היא

המפתח להתפתחות הילד כאדם שלם, מאושר ובעל יכולות.

מערכת החינוך העירונית משלבת תהליכי למידה וידע המעניקים מיומנויות

המתאימות למאה ה-21 . אגף החינוך פועל לאור מצפן חינוכי עירוני המשלב

חינוך פורמלי, בלתי פורמלי וקהילה. 

חשוב לנו גם לברך את הצוותים החינוכיים המסורים העובדים בגני הילדים על

ההשקעה המתמדת בהשבחת השירות הניתן לכם ולילדיכם.

אנו מזמינים אתכם להיות שותפים במערכת החינוכית בגנים ומאחלים לכם

שנת לימודים פורייה ומוצלחת.

הראל הורוביץ
מנהל אגף החינוך

עינת בוטבול- חורש 
מנהל מחלקת הגיל הרך

מנהל אגף חינוך: הראל הורוביץ 

מנהלת מחלקת הגיל הרך : עינת בוטבול- חורש

סגנית מנהלת הגיל הרך: יפית ודעי

רכזת סייעות: אורה אסרף

מזכירת מחלקת הגיל הרך: דקלה ליכטנבאום

 
 

גנים ממלכתיים : ורד מליחי

גנים ממלכתיים דתיים: ג'ולי מלמד

מפקחות משרד החינוך
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מידע כללי - גני הילדים בעיר 

שנת הלימודים בגנים נפתחת ב-1.9.2023 
ומסתיימת ב-30.6.2024 

מתאריך 2.7.2024 תחילת קייטנה.

בימים א'-ה' בין השעות 07:30 עד 14:00 

וביום ו' בין השעות 07:30 ועד 12:45

שעות פעילות הגן: 

בעיר קיימים זרמים חינוכיים- 

ממלכתי, ממלכתי-דתי, תורני וחינוך מיוחד.

שעות פעילות גני יוח"א (יום חינוך ארוך)
גני חובה במרכז העיר 

בימים א'-ה' בין השעות 07:30 עד 16:00

ביום ו' בין השעות 07:30 ועד 12:45

גני יוח"א מסיימים ביום ו' בשעה 11:45
כלכלה:

 ארוחת עשר- באחריות ההורים 

ילדים אלרגניים
במקרה של תלמיד עם אלרגיה למוצרי מזון כלשהם -יש להקפיד על שמירה

של סביבה בטוחה ללא אלרגניים. 

לא יתאפשר לכלל ילדי הגן להביא מזון המכיל את האלרגניים.
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 בתאריך: 29.1.2023 יום ראשון
ז' בשבט תשפ"ג 

בשעה 20:30

"לקראת הגן" 

בתכנית- 
שיחה בנושא מוכנות מזוית פסיכולוגית לגן עירייה 

תועבר על ידי פסיכולוגית מהשירות הפסיכולוגי 

היכרות עם גני הילדים- גננות מובילות

קישור לזום
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לקראת הרישום לשנת הלימודים
תשפ"ד יתקיים מפגש הורים:

סיסמת כניסה לזום : 1

https://us02web.zoom.us/j/83617413702?pwd=dzVZK2xJUmVPN2ptZjVVNGZYMjNZZz09


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

גילאי 5
גן בוגר

כ"ד בטבת התשע"ט, 1 בינואר 2019, 
עד ג' בטבת התש"ף, 31 בדצמבר 2019.

גילאי 4
גן צעיר

ד' בטבת התש"פ, 1 בינואר 2020, 
עד ט"ז בטבת התשפ"א, 31 בדצמבר 2020.

גילאי 3
גן צעיר

אזור רישום

שיוך מקום

מגורים 

ילדים

ממשיכים

גיל
הילד

איחוד
תינתן עדיפותבאותו אשכולאחים הלומדיםמשפחות

שיקולים
פדגוגיים

 בחירת
ממלכתי–דתיהגן, ממלכתי,החינוכית שלהמגמה

גילאי הרישום לשנת תשפ"ד

מחלקת הגיל הרך עושה מאמצים רבים והתחשבות בשיבוץ הילדים
בהתאם לקריטריונים הבאים:
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חריגי גיל רך :
לתשומת לבכם, החל משנת הלימודים התשפ"א לא מתאפשר רישום של מי שלא 

מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה.
ויובהר, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו בשנתון 2021.



תמיכה טלפונית ניתן לקבל בטלפון 073-3485513 
בימים א'- ה' בין השעות 8:00 - 12:00

הנחיות לרישום 
הרישום יתבצע על ידי ההורים באופן מקוון דרך אתר העירייה

העומד לרשות התושבים בכל שעות היום.

הרישום לגנים מתבצע בהתאם לכתובת המגורים המעודכנת

בספח תעודת הזהות. 

במידה וכתובת  המגורים אינה מעודכנת, 

יש לדאוג לעדכון הכתובת  בהקדם במשרד הפנים 

את הרישום לגני הילדים יש לבצע בכל שנה מחדש 
עבור ילדיכם, גם אם מדובר בילד הממשיך שנה שניה באותו הגן.

גנים תורניים
בעת הרישום לגן תורני יש להסדיר תשלום רב גן מול בית מורשת. קבלת קהל

של בית מורשת בימים א'-ה' 9:00- 13:00 טלפון לברורים 5905568 -02 .

השיבוץ הסופי בגן תורני באישור תשלום לבית מורשת.

 

יודגש כי הרישום אינו שיבוץ! 

בסיום תהליך ההרשמה יתקבל אישור לכתובת המייל או למספר הנייד
שהוזן למערכת בעת הרישום. 

https://www.maale-adummim.muni.il/230/
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https://www.betmoreshet.org.il/

https://www.maale-adummim.muni.il/230/
https://www.betmoreshet.org.il/


תעודת זהות
עם כתובת
מעודכנת
וספח של
ילדיכם 

חוזה
שכירות/
רכישה

אישור גריעה/
ביטול רישום
מהרשות בה
התגוררתם

תושבים חדשים
יש להגיע בשעות קבלת קהל בתקופת הרישום עם המסמכים הבאים :

ניתן להגיש טפסים: 

rishumganim@mam.org.il במייל

 בפקס 0733485676. 

בתיבה ייעודית שתוצב בכניסה לבניין העירייה.

להורים עצמאיים (גרושים), תושבים חדשים

ולעוברים דירה בלבד
יש להגיש תעודת זהות + ספח עם פרטי הילד הנרשם וכתובת מעודכנת של שני

ההורים. 

במקרה של מעבר דירה עתידי יש לצרף גם חוזה דירה.

הורים עצמאיים צריכים למלא טופס הצהרה חתום על ידי שני ההורים ולהציג הסכם

גירושין ו/או מסמך משפטי המעיד על משמורת. 

רישום כוזב הינו עבירה פלילית ואי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על

מקום המגורים של הילד/ה יביא לביטול הרישום ומיצוי כל הדרכים

החוקיות כנגד התושבים.
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זרם כתובת הגן שם הגן

ממלכתי השקמה 4 זמיר

ממלכתי האורן 2 דרור

ממלכתי העירית 48 ברבור

ממלכתי העירית 48 חסידה

זרם כתובת הגן שם הגן

ממ"ד הצפצפה 10 שיטה

ממ"ד השיזף 10 שקד

ממ"ד הערבה 1 שלו

זרם כתובת הגן שם הגן

ממלכתי העירית 64 אתרוג

ממלכתי השקמה 4 יסמין

זרם כתובת הגן שם הגן

ממ"ד הערבה 1 שלדג

ממ"ד השיזף 16 דוכיפת

שכונת צמח השדה

גנים צעירים

גנים בוגרים

שכונת מגדים

גנים צעירים

זרם כתובת הגן שם הגן

ממלכתי פרי מגדים 8 נחליאלי

ממלכתי בת נדיב 14 גפן

גנים בוגרים

זרם כתובת הגן שם הגן

ממלכתי פרי מגדים 8 שקמה

ממלכתי פרי מגדים 25 יערה
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שכונת נופי סלע

זרם כתובת הגן שם הגן

תורני הרכס 30 הרדוף

תלמוד תורה
תורני הרכס 30 מרגנית

תורני השחם 89 אורן

ממ"ד השחם 3 קינמון

ממ"ד הבדולח 1 תפוח

ממ"ד הרכס 153 אפרסמון

גנים צעירים

זרם כתובת הגן שם הגן

ממלכתי הרכס 30 ורד

ממלכתי השחם 54 זית

ממלכתי הבדולח 1 דובדבן

ממלכתי האלמוג 24 סייפן

ממלכתי האלמוג 24 סמדר

ממלכתי הרכס 153 ספיר

ממלכתי האבן 1 שחף

ממלכתי האבן 1 חוחית

גנים בוגרים

זרם כתובת הגן שם הגן

ממ"ד השחם 3 צבעוני

ממ"ד הרכס 153 הדס

תורני השחם 89 תמר

זרם כתובת הגן שם הגן

ממלכתי האבן 1 דקל

ממלכתי השחם 3 נקר

ממלכתי הרכס 153 שעורה

ממלכתי השחם 54 סחלב

ממלכתי האלמוג 24 טופז
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זרם כתובת הגן שם הגן

תלמוד
תורה תורני דרך גיא 2 עירית

תלמוד
תורה תורני אבני החושן 26 חבצלת

שכונת מצפה נבו

זרם כתובת הגן שם הגן

ממ"ד מצפה נבו 73 ארז

גנים בוגרים

זרם כתובת הגן שם הגן

ממ"ד מצפה נבו 73 ברוש

ממ"ד מצפה נבו 23 חלמונית

גנים צעירים

זרם כתובת הגן שם הגן

תלמוד תורה
תורני דרך גיא 2 נרקיס

תלמוד תורה
תורני אבני החושן 26 שושן

גנים בוגרים גנים צעירים

שכונת אבני החושן
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זרם כתובת הגן שם הגן

ממ"ד הצלצל 19 יקינטון

ממ"ד הנחלים 180 עפרוני

תורני הקרן 4 לילך

חב"ד הנחלים 94 חוגלה

גנים צעירים

זרם כתובת הגן שם הגן

ממלכתי הנחלים 180 כלנית

ממלכתי הנחלים 94 צופית

גנים בוגרים

זרם כתובת הגן שם הגן

ממ"ד
שינוי כתובת בהתאם
לפינוי בינוי בקרן

חרוב

חב"ד הנחלים 94 סביון

תורני הקרן 4 איריס

זרם כתובת הגן שם הגן

ממלכתי מדבר יהודה 10 רקפת

ממלכתי מדבר יהודה 10 סנונית

מעלה אדומים הותיקה
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זרם כתובת הגן שם הגן

ממ"ד
שינוי כתובת בהתאם
לפינוי בינוי בקרן

שקנאי

ממלכתי פרי מגדים 8 תלתן

ממלכתי הרכס 153 חצב

ממלכתי הבדולח 8 נופר

ממ'
תקשורת

האלמוג 24 אנפה

ממלכתי השיזף 16 חופית

ממ'
תקשורת

הרכס 153 תאנה

זרם כתובת הגן שם הגן

ממלכתי בת נדיב 14 סלעית

ממ' תקשורת השחם 89 אגוז

ממלכתי הבדולח 1 ענבר

ממ"ד מצפה נבו 41 נורית

ממלכתי הבדולח 8 אשל

ממלכתי השחם 54 פרפר

ממ"ד תקשורת פרי מגדים 25 רימון

גני חינוך מיוחד
גנים צעירים

גנים בוגרים

השיבוץ לגני חינוך מיוחד

לאחר ועדת זכאות ואפיון

ובהתאם להחלטת ועדת

שיבוץ מקצועית.

מנהלת מחלקת חינוך מיוחד:

ענת נחום

מפקחת גני חינוך מיוחד : 

אסנת לנדאו 

מזכירת מחלקת חינוך מיוחד:

אביבית ניסימי
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זכאות להתאמת נגישות 
בעת הרישום זכאי כל הורה לבקש עבורו ו/או עבור ילדו נגישות פיזית.  

בקשה להנגשה המופיע באתר העירייה. את טופס הבקשה בצירוף

מסמכים רפואיים רלוונטיים יש להגיש למיטל אביגדור

meitala@mam.org.il  טל 050-3764364.

ועדת זכאות ואפיון:
חשוב: בקשת הורים לועדות (שלא מוגשות דרך המסגרת החינוכית),

ניתן להגיש עד ה 30.3.23 לחנה יהושוע, מזכירת השרות הפסיכולוגי:

.hanay@mam.org.il :טל: 073-3485823   מייל

לאחר תאריך זה לא ניתן יהיה לקיים ועדות זכאות ואפיון והתלמידים

ילמדו בשנת הלימודים תשפ"ד במסגרת רגילה. זאת למעט מקרים

חריגים העומדים בקריטריונים שנקבעו ע"י משרד החינוך ולאחר

קבלת אישור ממנהל המחוז לביצוע ועדת זכאות ואפיון חריגה. 

בכל שאלה בנושא ועדות זכאות ואפיון ניתן לפנות למחלקת החינוך

.avivitn@mam.org.il :המיוחד בטלפון: 0733485661 ובמייל

 

בעיות בריאותיות 
הורים לתלמידים עם בעיות בריאותיות חריגות כגון: אלרגיות מסכנות

חיים, סוכרת, אפילפסיה, צורך בטיפול פולשני, מחלות נדירות וכיו"ב,

המחייבות התייחסות והתארגנות מיוחדת לקראת שנת הלימודים. 

מתבקשים לפנות לאביבית ניסימי באגף החינוך

avivitn@mam.org.il טל:073-3485661.
יש להצטייד במסמכים רפואיים מרופא מומחה, חתומים ותקפים לחצי

שנה אחרונה. 
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מידע כללי - חינוך מיוחד

mailto:meitala@mam.org.il
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mailto:avivitn@mam.org.il


תינתן אפשרות להגיש ערעורים על

שיבוץ ילדיכם עד 10 ימים מיום שליחת

תשובות השיבוץ. 

הנחייה להגשת עירעור על שיבוץ

לוח זמנים - רישום ושיבוץ 

רישום 
 עיבוד נתוניראשוני

הרישום 
במחלקה

וועדות חינוך
מיוחד לגנים

שליחת תשובות 
שיבוץ 

וטיפול בעירעורים

המועד המדוייק יצויין בהודעת השיבוץ.

הגשת הערעור תעשה בצורה 

מקוונת באמצעות אתר העירייה

www.maale-adummim.muni.il

ינואר - פברואר

פברואר - אפריל

מאי - יוני

יולי
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סכום שירותים ואגרות

69 ביטוח תאונות אישיות

367.5 דמי העשרה שנתיים

176 קרן קרב

סכום שירותים ואגרות

69 ביטוח תאונות אישיות

326 דמי העשרה שנתיים

התשלום יחולק באופן
שווה לשני תשלומים

1.9.2023
1.10.2023

התשלום יחולק באופן
שווה לשלושה תשלומים 

1.9.2023
1.10.2023
1.11.2023

תשלומי הורים

תשלומי הורים על פי חוזר מנכ"ל

ייתכנו שינויים בכפוף לאישור ועדת החינוך של הכנסת.
חיובים בגין סל תרבות תכנית העשרה וקר"ב יהיו בהתאם לפעילותם

בגנים לפי הנחיות.

ביטוח תאונות אישיות  
סל תרבות 

תכניות העשרה
קר"ב

התשלום הינו שנתי ויחולק לתשלומים 

בהתאם לגיל הגן אליו ילדיכם משובץ.

גנים צעירים

גנים בוגרים
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הצהרונים הינם באחריות המתנ"ס ומתקיימים בגני העירייה,

צעירים ובוגרים, משעת סיום הגן ועד 16:45.

ארוחת צהרים בשרית חמה, 

פעילות מתאימה לשעות הצהרים וחוגים.

פיקוח על ידי משרד העבודה והרווחה והחברה למתנ"סים.

בוקר רך - תוכנית בוקר, תפתח בכל אשכול גנים, בו יהיו

מינימום 10 נרשמים.

השירות פועל בימים א'-ה' בין השעות 7:00-7:30 ומופעל ע"י

עובדות הגיל הרך.

 

מתנ"ס הגיל הרך

הרישום מתבצע בהמשך למערכת הרישום
העירונית לגנים או באתר המתנ"ס

בסיום הרישום, יש לוודא קבלת העתק טופס
הרישום במייל.
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קישור לאתר הרישום של המתנ"ס

https://www.mama.org.il/%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/
https://www.mama.org.il/%D7%A6%D7%94%D7%A8%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D/

