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דבר ראש המועצה

הורים יקרים,

לפניכם חוברת הרישום למוסדות החינוך בישוב, גני ילדים 
ובתי ספר.

ואנו קולטים  כידוע לכם, באר יעקב הנו היישוב מהמבוקשים ביותר בישראל 
מדי שנה מאות משפחות צעירות חדשות ואלפי תלמידים. קצב הגידול מבורך 

ואנו שמחים ומחבקים כל משפחה הנקלטת בחיק הישוב. 
יחד עם זאת, אנו מחויבים להיערכות מאסיבית המשלבת את כלל מערכות 
המועצה, החל מאגף החינוך, דרך אגף שפ”ע ועד לאגף ההנדסה. כל זאת על 
מנת לעמוד ביעדים של בניית מוסדות חינוך ברמת הארכיטקטורה הגבוהה 
והצטיידות  ביותר  והבטוחים  החדישים  במתקנים  הילדים  גני  אבזור  ביותר, 
באביזרי עזר ואמצעי לימוד המותאמים לרוח התקופה. בנוסף לאלה, מעמידה 
לתכניות  מתווספות  אשר  מגוונות  העשרה  תכניות  הילדים  לרשות  המועצה 
והכנת  על הדרכה פדגוגית  גם שוקדת  החינוך. המועצה  החובה של משרד 

צוותי החינוך לקליטה נכונה ורכה של הילדים בגנים.

העדיפויות  סדרי  בראש  נמצאת  יעקב  בבאר  והתרבות  החינוך  מערכת 
ומתוקצבת בהתאם.

לרשותכם עומדת מערכת חינוך שלא חוסכת באמצעים על מנת ליצור אקלים 
חינוכי תרבותי מיטבי בו יוכלו הילדים לממש את מלוא הפוטנציאל הגלום בהם, 

מתוך מחשבה והכוונה להכין אותם להמשך רצף לימודי בבתי הספר.
 

אני מאחל לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת,

שלכם,
ניסים גוזלן

ראש המועצה
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דבר מנהלת מחלקת הקדם יסודי

על  יסודי  הקדם  החינוך  מערכת  את  זו  בחוברת  בפניכם  להציג  גאים  אנו 
תוכניותיה הרבות והמגוונות.

החוברת מאגדת את כל המידע הנדרש לרישום ילדכם לגן הילדים.
האחריות  לגודל  מודעים  ואנו  מכל  יקר  פיקדון  בידנו  להפקיד  עומדים  אתם 

והמחויבות כלפיכם.

אנו משקיעים מאמצים רבים כדי לאפשר לכם רישום למערכת הגנים הישובית 
בדרך מכבדת, ראויה ונינוחה בכל האמצעים.

צוות העובדות המסור של המחלקה, עושות את עבודתן ללא ליאות, על מנת 
ליצור סביבת למידה חינוכית הולמת, המותאמת לצרכים הלימודיים הרגשים 

והחברתיים של ילדי הגן.
אני מאמינה כי השקעה בגיל הרך היא בסיס איתן להתפתחות אזרחי העתיד.

מאחלת לכם ולילדכם שנת לימודים שמחה ופורייה, מי ייתן וכל שתבקשו עבור 
ילדכם, לו יהי!

בברכת הצלחה,
ורד אברהמוף

מנהלת מחלקת הקדם יסודי

שעות הפעילות בגן:
ימים א, ב, ג, ד, ה: 07:30-14:00

יום ו: 07:30-12:45
צוות הגן:

מנהלת גן בפיקוח משרד החינוך.
סייעת בפיקוח הרשות המקומית.

מספר הילדים בגן:
עד 35 ילדים בכל כיתת גן.
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תוכניות לימודים והעשרה
את  ולטפח  לקדם  שמטרתה  לימודית,   – חינוכית  מסגרת  מהווה  הילדים  גן 
יכולותיו הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילד בגיל הרך וכן 

להקנות ערכים, ידע ומטען תרבותי ולעצב עמדות אינטלקטואליות.
אשכולות הליבה הם:

כישורי שפה.	 
מתמטיקה ומדעים.	 
אומנויות- מוסיקה, אומנות חזותית, תיאטרון.	 
לבריאות 	  חינוך  בדרכים,  ובטיחות  לבטיחות  חינוך  הכוללים:  חיים  כישורי 

וחינוך גופני.
הלמידה בגן הילדים מתרחשת בדרך חווייתית באמצעות יצירה ומשחק לסוגיו: 
משחקי  חשיבה,  משחקי  )קונסטרוקציה(,  בנייה  משחק  דרמטי,  סוציו  משחק 

חברה, תנועה ועוד.
הילדים רוכשים מיומנות למידה בצורה דיפרנציאלית ומפתחים יכולות לקראת 

היותם לומדים עצמאיים.

תשתית לקראת קריאה וכתיבה
והכתובה,  מופעלת בכל גני הילדים. חשיפת הילדים לרכיבי השפה הדבורה 

ידע על אותיות, קשרי אות צליל, מכוונות לספר, ארגון סביבה אוריינית ועוד.

חשיבה מתמטית
חשיפה  המתמטיקה,  כלפי  חיובית  גישה  בטיפוח  העוסקת  ליבה  תוכנית 
בגישה  בהם  נכון  ושימוש  מתמטיים  מושגים  הכרת  מתמטית,  לאוריינות 

אינטגרטיבית משמעותית.

חינוך מוסיקלי
הגנים נהנים מפעילות מוסיקלית. בשיעורים אלו נחשפים הילדים למושגי יסוד 

במוסיקה, שירה, נגינה ותנועה באמצעות האזנה פעילה.

קרן קרב
ופועלת  המשרד,  ע”י  המאושרת  קרב  קרן  תכנית  מופעלת  הגנים  בכל 
חוגים  מופעלים  התכנית  הליבה של המשרד. במסגרת  לתוכניות  בהלימה 

שונים הנבחרים ע”י צוות הגן.
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חינוך לקיימות ואיכות הסביבה
באר יעקב מובילה תוכנית לחינוך לקיימות בגני הילדים. התוכנית מתמקדת 
וידע על הסביבה לצד אורח חיים מקיים.  בהטמעת עקרונות טיפוח מודעות 

ילדי הגן ילמדו ויטמיעו הרגלים לשמירת הסביבה

זה”ב בגן
תוכנית המשתפת תושבים ותיקים מהישוב המתנדבים בגני הילדים ופועלים 

עם הילדים בנושא זהירות בדרכים.

בטיחות בדרכים
הגנים  ילדי  בקרב  בדרכים  הבטיחות  בנושא  והרגלים  ידע  מודעות,  טיפוח 

והוריהם.

מעג”ן
תכנית המלווה את צוותי גני הטרום המסייעת באיתור וטיפול מוקדם של קשיים 

התפתחותיים והתנהגותיים

בריאות השן
מטרת התוכנית בגנים היא להקנות לילדים הרגלים מקדמי בריאות כבר מגיל 

צעיר. הילדים יכירו דרכים לשמירה על השיניים, אכילה נכונה ומזון בריא.

ספריית פיג’מה
קריאה  ולעודד  לספרים  אהבה  לילדים  להנחיל  השואפת  ייחודית  תוכנית 
המשפחה  בחיק  ישראלית  יהודית-  ומורשת  ערכים  בנושאי  ושיח  משותפת 

ובמסגרת החינוכית.

תכנית הזנה
הבוקר  ארוחות  הגן,  צוותי  ע”י  מופעלת  הגן  ילדי  הזנת  יעקב  בבאר 
המוגשות בגנים כוללות ממרחים, וירקות בדגש על מזון בריא. לקראת 
יום הלימודים ילדי הגנים מקבלים טעימה הכוללת פרי / כריך או  סוף 

מרק )בעונה המתאימה(
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תשלומי הורים
התכניות הרבות המוצעות לתלמידי הגנים ממומנות ע”י הרשות וחלקן ממומנות 

ע”י ההורים, מצורפת טבלת תשלומי ההורים שנגבו בשנת תש”פ.
יתכנו שינויים ע”פ החלטת משרד החינוך/ הנהגת ההורים.

טבלת התשלומים המעודכנת תעלה לאתר אגף החינוך
בספטמבר 2020.

הסכוםהתשלום
49 ש"ח לשנהביטוח תאונות אישיות - תשלום חובה

15.7 ש"חסל תרבות ומסיבות

30 ש"חריתמוסיקה

80 ש"חהזנה

12.5 ש"חרכישת ציוד מרצון

39.8 ש"חתל”ן

12 ש"חטיולים / הקפצות

190 ש”חסה”כ לחודש
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הורים יקרים, לתשומת ליבכם
הרישום לגנים השנה הוא אינטרנטי בלבד.	 
מוקד הרישום הטלפוני שמספרו 072-2705199, לתמיכה ברישום האינטרנטי 	 

יפעל החל מתאריך - 27/1/20 בימים א’-ה’ בין השעות 08:00-20:00 וביום ו’ 
בין השעות 08:00-13:00.

      על אף שילדכם מבקר השנה בגן, עליכם לדאוג לרישומו מחדש.
מוקד רישום פרונטלי למתקשים ברישום האינטרנטי: 	 

בימים א’-ד’ 08:30-12:30 במתנ”ס באר יעקב, רח’ עוזיאל 13
ביום ב’ 16:00-18:30 במחלקת החינוך ברח’ איילה 30

הרישום באמצעות האינטרנט מניח שהרישום נעשה על דעת שני ההורים. 	 
במידה ויתברר שהנחה זו לא מתקיימת או אינה נכונה, הרישום יבוטל.

פרטי זיהוי אלו ישמשו גם לבדיקת השיבוץ.	 
והתחייבות 	  הצהרה  למלא  יחויבו  בנפרד  חיים  הם  כי  המצהירים  הורים 

במהלך הרישום.
כתובת המגורים מבוססת בהתאם לנתונים הרשומים במערכת הרשותית. 	 

במקרה של כתובת מגורים שגויה יש לפנות למחלקת גני ילדים, במייל 
rishumgy@b-y.org.il ולצרף צילום תעודת זהות עם הכתובת המעדכנת 
וחוזה קניה או שכירות בתוקף. רק לאחר עדכון הכתובת יוכל ההורה לבצע 

רישום אינטרנטי עם הכתובת המעודכנת
בגן 	  נגישות  התאמת  המצריכה  מוגבלות  בעלי  ילדיהם  או  שהם  הורים 

אלרגיים   / סכרתיים   / רפואית  בעיה  בעלי  לילדים  הורים  או  הילדים, 
המיועד  במקום  כך  על  לדווח  יקפידו  בגן,  רפואית  להשגחה  הזקוקים 

באתר הרישום.
השיבוץ יתבצע ע”י צוות בין מקצועי ישובי 	 
בגני 	  מקום  בהבטחת  מסייע  במועד  הרישום   - מוגבל  המקומות  מספר 

הילדים.
בהתאם לנתוני הרישום ייתכן שיפתחו/יסגרו גני ילדים.	 
על פי חוזר מנכ”ל סב/7)א( רישום כוזב מהווה עבירה פלילית, וכך גם אי 	 

מסירת פרטים מדויקת על מקום המגורים הקבוע של הנרשם 
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גילאי רישום

גילאי 5 - לגני חובה
ילדים שנולדו בין התאריכים: 

יי בטבת התשע”ה– 1 בינואר 2015
י”ט בטבת התשע”ו – 31 בדצמבר 2015

גילאי 4 - לגני טרום חובה
ילדים שנולדו בין התאריכים:

כ’ בטבת התשע”ו – 1 בינואר 2016
ב’ בטבת התשע”ז – 31 בדצמבר 2016

גילאי 3 - לגני טרום טרום חובה
ילדים שנולדו בין התאריכים:

ג’ בטבת התשע”ז– 1 בינואר 2017
י”ג בטבת התשע”ח- 31 בדצמבר 2017

ילדים שאינם גמולים בגני ילדים
לגמילה חשיבות רגשית וחברתית.

במידה והילד אינו גמול, אנו מבקשים לסיים את תהליך

הגמילה עד תחילת שנת הלימודים.
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אפשרויות לרישום
הרישום לגני הילדים עפ”י חוק חינוך לשנת הלימודים תשפ”א יחל ביום שני, 
א’ בשבט ה’תש”ף )27 בינואר 2020( ויימשך עד יום שלישי, כ”א בשבט התש”ף 

)16 פברואר 2020(.
 www.b-y.org.il – הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני בכתובת

בכל תקופת הרישום.
קליק על הכפתור “רישום לגני הילדים” יאפשר כניסה לפורטל הרישום.

יש להזין את נתוני הזהות של ילדך ושלך ולאחר אימות הנתונים במערכת יעלו 
נתוניו של מועמד הרישום. 

בתום תהליך הרישום יש לוודא כי תופיע הודעה “בקשתך לרישום נתקבלה”.
בוצע  הרישום  שתהליך  המאשרים  במייל  והודעה  מסרון  יתקבלו  בנוסף, 

בהצלחה.
רישום במוקד הרישום יתבצע בין התאריכים 27.1.20 - 16.2.20

במקרים הבאים בלבד:
בעלי דרכונים	 
עולים חדשים	 
רישום לילד/הורה עם מוגבלות	 

לידיעתכם:
לפי החלטת משרד החינוך, השנה לא תהיה אפשרות לרשום תלמידים שנולדו ✓✓

לאחר ה31.12.20.
הורים המעוניינים להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן חובה, יפנו למנהלת הגן ו/ ✓✓

או לפסיכולוג הגן.  המלצה תועבר על ידי מנהלת הגן לשפ”ח )שירות פסיכולוגי 
חינוכי(. הבקשה תידון בועדת הישארות, ולאחר הדיון, תישלח תשובה להורים. בכל 

מקרה, יש לרשום את הילד לבית הספר ולגן הילדים.
שילוב תלמידי טרום חובה )גילאי 4( בגני חובה - התלמידים ישובצו לפי השנתון ✓✓

אליו הם שייכים, שילוב ילדי טרום חובה יתבצע ע”פ חתך גיל - מהגדול לקטן( ועל 
בסיס מקום פנוי לאחר שיבוץ כל ילדי החובה הרלוונטיים.

הרישום אינו מחייב את הרשות המקומית לקבל את הילד/ה לגן המבוקש.✓✓
הרישום יהיה בר תוקף רק לאחר קבלת אישור כניסה בכתב מהרשות.✓✓
אישור כניסה לגן ישלח הביתה. יש להביאו ב-1 לספטמבר 2020 לגן.✓✓
שיבוץ הילדים בגנים ייעשה על בסיס מקומות פנויים בלבד - גם בשלב הערעורים.✓✓
הרשות תשתדל לשבץ את הילד/ה בהתאם לבקשת ההורה ועל פי שיקול דעת ✓✓

מקצועי. יחד עם זאת אין הרשות מחוייבת לשבצו בגן המבוקש.
בתום תקופת הרישום מתחיל תהליך השיבוץ, אין עדיפות לתלמיד שנרשם ראשון.✓✓
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הנחיות רישום
המסמכים הדרושים לכלל הנרשמים:

תעודת זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת הכוללות את הספח ובו 	 
פרטי הילד - בלבד )לא תתקבל כל תעודה מזהה אחרת(.

בעלי דרכונים - יש לצרף דרכון של שני ההורים ודרכון הילד.	 
מסמכים הדרושים לתושבים חדשים, את המסמכים יש לשלוח לכתובת

rishumgy@b-y.org.il לצורך הקמת התלמיד כמועמד במערכת :
תעודת זהות של שני ההורים בה מופיעה הכתובת בבאר יעקב + ספח בו 	 

מופיע שמו של הילד/ה הנרשם.
צילום דף מתוך חוזה רכישת הדירה בו מצוינת כתובת המגורים.	 
צילום דף מתוך חוזה רכישת הדירה שבו מצוין מועד הכניסה לדירה.	 
טופס ביטול רישום מהרשות שאליה משוייך התלמיד לפי כתובת ההורים בת.ז.	 
פרטי התקשרות- מספר טלפון וכתובת מייל.	 

במידה והנך עונה על אחד הקריטריונים האלו עליך להצטייד בנוסף במסמכים 
המופיעים בטבלה:

תושבים הגרים 
בשכירות

חוזה שכירות תקף. חשבון ארנונה על שם המשכיר או השוכר 
שפרטיו מופיעים בחוזה השכירות וכתובת מעודכנת בתעודת 

הזהות התואמת את הכתובת בחוזה.
חוזה שבו מועד הכניסה לדירה. בהעדר תאריך כניסה חובה בית בבנייה 

לצרף תצהיר*

תושבים ללא טופס 
ארנונה וללא חוזה 

דירה על שמם

תצהיר* על כתובת מגורים עדכני לשנת הלימודים החדשה. וכן 
ספחי תעודות זהות עם כתובת מעודכנת התואמת את הכתובת 

בתצהיר.
טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת. וכן ספחי תעודות זהות תושבים חדשים

עם כתובת מעודכנת.

כתב הצהרה והתחייבות למשפ’ חד הוריות חתום ע”י עו”ד או בימ”ש.משפחות חד הוריות

רישום למוסד מוכר 
שאינו רשמי

יש לצרף אישור המוסד על קבלת הילד לגן- נספח ד’.

* את התצהירים הנ”ל ניתן להוריד מאתר האינטרנט של אגף החינוך.
תצהיר - חייב להיות חתום ע”י עו”ד / בית משפט / דיין. 

יש להגיש תצהיר מעודכן ותקף למועד הרישום
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הגשת ערר
באתר  יפורסמו  השיבוצים  כן  כמו   ,30.06.2020 ל  עד  תשלח  שיבוץ  הודעת 

האינטרנט הרשותי.

חלוקת הילדים ושיבוצם לכיתת הגן נעשית ע”י גורמים מקצועיים. אם אינכם 
מיום קבלת  ימים  זכות הערר לעשרה  רצון מהשיבוץ, עומדת בפניכם  שבעי 

ההודעת השיבוץ, הגשת בקשת הערר תהיה באתר הרישום.
 

ועדת הערר תידון בין היתר בהתאם לקריטריונים האלו: זרם חינוכי, גיל הילד, 
בליווי  חריגות  רפואיות  או  משפחתיות  אישיות,  סיבות  גיאוגרפית,  קירבה 

אסמכתאות- על בסיס מקום פנוי בגן המבוקש.

אגף החינוך ומח’ הקדם יסודי יעשו כל שניתן כדי להיענות לבקשתכם.
יחד עם זאת, אין הרשות מתחייבת לשבץ את ילדיכם למסגרת המבוקשת.

הודעה על החלטת ועדת ערר תימסר עד ליום 20.07.2020.
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הרישום לרשת הצהרונים בגני הילדים העירוניים
לרווחתם של הורים עובדים, מפעיל התאגיד העירוני מסגרות המשך חינוכיות, 

לימודיות, חמות ותומכות כהמשך ליום הלימודים הפורמאלי בגנים. 
הרישום לצהרון נעשה באופן נפרד מהרישום לגני הילדים דרך אתר האינטרנט 
את  המאשר  אלקטרוני  דואר  מתקבל  התהליך  ובסיום  העירוני  התאגיד  של 

הרישום.

שעות פעילות הצהרון 
ימים א-ה בין השעות 14:00-17:00

בימי חופשה של משרד החינוך ועל פי לוח חופשות המפורסם בסמוך לפתיחת 
השנה בין השעות 07:30-16:30 )לא כולל יולי אוגוסט(

תכנית חינוכית
פעילות  ארוחת,  הכולל  קבוע  יום  סדר  לפי  פועלים  העירוני  התאגיד  צהרוני 
הפגה בחצר, חוגים חיצוניים פעמיים בשבוע בנשאים שונים והכל ע”פ תכנית 

פדגוגית שנתית הנבנית מראש אליה נערכים הצוותים.

פיקוח והדרכה
מעבירות  אשר  מוסמכות  רכזות  ע”י  ומודרך  מלווה  בצהרונים  החינוכי  הצוות 
הדרכות פדגוגיות לצוותים, מפקחות במהלך שעות הפעילות ועורכות הדרכות 
ייעודיות לכלל הצוותים מידי חודש על התכנית החודשית. לקראת ימים ארוכים 

נערכים ימי היערכות והתכנית עוברת אישור של משרד החינוך.
נושאים  של  השנה  במהלך  מיוחדות  הכשרות  הצוותים  עוברים  לכך,  בנוסף 

ייחודיים בתחום החינוך והכשרת מגישי עזרה ראשונה.

סבסוד המחיר לצהרון
צהרוני התאגיד העירוני מוכרים ומסובסדים ע”י משרד העבודה והרווחה ע”פ 
מבחני הכנסה של ההורים. את הבקשות ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון 

באתר משרד העבודה והרווחה.
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הזנה
הילדים מקבלים ארוחת צהריים בריאה, חמה מזינה וכשרה המוגשת ע”י חברת 
קייטרינג מורשית ותפריט המאושר ע”י משרד הבריאות התואם לתכנית ההזנה 
נכונה במוסדות  ותזונה  וע”פ החוק לפיקוח על איכות המזון  ולגדול”  “לאכול 

חינוך, התשע”ד – 2014.

כלים רב פעמיים
גם  הגנים  בצהרוני  בהזנה  רפורמה  ערכנו   2017 ספטמבר  מחודש  החל 
באמצעות תפריט מזין ובריא המזין את הגוף והנפש וגם בכלי ההגשה והשינוע 
רב  בכלים  המזון  והגשת  בגסטרונומים  )שינוע  פעמיים  רב  בכלים  הנעשים 

פעמיים( למען בריאות הילדים ושמירה על כדור הארץ שלנו.
בימים ארוכים מוגשת ארוחת בוקר עשירה ומזינה.

חוגים
אחרי  מתחילים  אשר  שבוע  מידי  העשרה  חוגי  משני  נהנים  הצהרונים  ילדי 
החגים התכנית מגוונת ותוכן החוגים עשוי להתנות בין המסגרות בין החוגים 

מהם נהנו הילדים השנה: תנועה, תיאטרון ועוד. 

חופשות בצהרון
בכל שנה מתפרסם לוח החופשות בצמוד לפתיחת שנת הלימודים

פעילות בחופשת הקיץ
בחופשת הקיץ מתקיימות בגני הילדים שתי מסגרות קייטנה: 

קייטנה ציבורית - עפ”י צו פיקוח מחירי קייטנות, 15 ימי פעילות ימים א-ה’, 
צוות שיגויס  13:00-8:00 עם  01-21/07/2020 שעות:  ו’ תאריכים:  ימי  כולל  לא 

לטובת התכנית
קייטנה רגילה המשך למסגרות הצהרונים – 21שני מחזורים

1-29/7/20 21 ימים: ימי פעילות ימים א’-ה’, לא כולל ימי ו’ ושבת
שעות: 07:30-16:30

2-9/8/20 6 ימים: ימי פעילות ימים א’-ה’, לא כולל ימי ו’ ושבת
שעות: 07:30-16:30

עם צוות הצהרונים המוכר לילדים.
פרטים מלאים יפורסמו במהלך חודש מאי 2020 באתר התאגיד העירוני.
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מחיר השתתפות בצהרון
שכר לימוד למסגרת 980 ₪ לחודש.

התשלום מתבצע מידי חודש ב 25 לחודש שקדם לפעילות.
ניתנת אפשרות לשלם מראש ובתשלומים על קייטנת הקיץ ולהבטיח מקום 
ומחיר בתוספת מחיר של 130 ₪ בחודש. )קייטנה רגילה 21 ימים בין השעות 

07:30-13:00, ללא צהרון(

רישום לצהרון
הרישום מתבצע במועדים בהם מתבצע רישום לגני הילדים ויסתיים עם סיום 

הרישום לגנים.
דמי רישום בגובה 100 ₪ יגבו בעת הרישום ולא יוחזרו גם בעת ביטול.

יגבו 880 ₪  יקוזזו מהתשלום הראשון לצהרון )בחודש ספטמבר  דמי הרישום 
במקום 980 ₪ (

רישום מאוחר לצהרונים
בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2020 לא יתאפשר רישום לצהרונים

רישום מאוחר, יתבצע רק במקרים חריגים והנרשמים במהלך חודש הפעילות 
ישלמו על החודש במלואו.
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ביטול רישום לצהרון
הורה המבקש לבטל את הרישום לצהרון יעשה זאת באמצעות טופס מקוון 

הנמצא באתר התאגיד העירוני. 
ביטולים  יזוכה סכום החודש הבא במלואו.  25 לחודש  ה  ביטולים שיעשו עד 

שיעשו לאחר 25 לחודש יחויב החודש הבא במלואו.

לידיעתכם! 
פתיחת צהרון מותנית במינימום 25 תלמידים הנרשמים בתקופת הרישום.

יהיה התאגיד רשאי לסגור את  במידה ומס’ התלמידים יקטן במהלך השנה, 
הצהרון. במקרה של מיעוט נרשמים בגנים סמוכים, יהיה התאגיד רשאי לאחד 

שתי כיתות גן לצהרון אחד ובתנאי שלא יעלה על 35 ילדים.

לכל הפרטים ולרישום ניתן להיכנס לאתר התאגיד העירוני:
https://www.pnay-b-y.org.il
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אגף החינוך
מחלקת הקדם יסודי

רחוב אילה 30 באר יעקב

טלפונים:

08-9785497

08-9785498

קבלת קהל:

ימים א’ ג’ ה’
בין השעות - 08.30-13.00

מענה טלפוני:

ימים ב’, ד’
בין השעות - 08.30-13.00


