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 2021אוקטובר  
 

 
 שנה"ל תשפ"בללגני הילדים חוזר תשלומי הורים  

 

 הורים וצוותים יקרים,

ובנוסף לפרוס בפניכם את    מטרת חוזר התשלומים הוא להציג בפניכם את התכנית השנתית והעשירה שיש בגנים

 העלויות הכרוכות בתשלומי הורים: 

 

 תשלומי הורים )גביה על ידי המועצה( 

 הערות ספק תעלו מהות התשלום

   ₪   49 ביטוח תאונות אישי 

 פירוט בהמשך מסמך זה.   ₪   79 סל תרבות

 תל"ן

 )תכנית לימודית נוספת( 

ספורט: מפגש שבועי לתלמיד, באמצעות   ₪   597

 הספק  ר. ב. תנועה בהנאה. 

מוסיקה: מפגש שבועי לתלמיד, 

באמצעות הספקים ילד מוסיקה/דו רה  

 מי.

מעלה  ספורט: בגנים המונים  ל

ילדים, שיעור שבועי לכל  27מ

תלמיד בחלוקת הגן לשתי  

 קבוצות. 

 

חוזר התשלומים המאושר ע"י משרד החינוך מכיל למרכיבים נוספים לגבייה. מידע אודות מרכיבים אלה ניתן למצוא 

 ". מי הורים לשנת הלימודים תשפ"בתשלובחוזר מנכ"ל "

 

מחלקת חינוך קדם יסודי ברשות, יוזמת ומלווה פעילויות חינוכיות מגוונות, שפועלות בגנים מתוך רצון לקדם את  

הילדים, לתת מענה לצרכים הקוגניטיביים, הרגשיים החברתיים והפיזיים שלהם, ולאפשר להם להביא לידי ביטוי את  

 .להםהסקרנות והיצירתיות ש

 

 בברכת שנת לימודים מוצלחת,

 

 אתי מזוז                                          אדר ארד               

 גנ"י מנהלת מח'       מנהל מח' חינוך         

https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=225
https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=225
https://apps.education.gov.il/Mankal/Hodaa.aspx?siduri=225
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 סל תרבות

 
 דתי-הממלכתיהממלכתי ו מיםים בזר לגנ תכנית סל תרבות

 
 חלופות(.   2אחת ותכנית מוסיקלית אחת )מתוך  תלמידי כל גן מהצגה  ו ייהנבמסגרת תכנית "סל תרבות" 

 
 

 ( תאטרון תשרי תרבות" )זה שליהצגה: "
 הצגה על פי רב המכר של הסופר רן כהן אהרונוב   -זה שלי

אביב הוא ילד בודד שאוהב מאוד לגלות ולחקור, הוא מוצא כדור מסתורי ומחליט לצאת למשימת בילוש בכדי לגלות,  

וכית מגדלת ותיק בלשים הוא יוצא  למסע מרתק, בוא הוא עובר הרפתקאות ומכיר דמויות  למי שייך הכדור, מצויד בזכ

 מהאגדות שיגלו לו כמה דברים על עצמו ועל החיים.

 

 
 
 

 תכנית מוסיקלית: "ילדים שרים"
אי טרום על ידי נתלי גולדברג ומיועדת לילדי גנים בגיל  2013הינה תכנית רב שנתית בחינוך מוזיקלי אשר נוסדה בשנת 

חובה וחובה. התכנית פועלת בגני קדימה צורן שנה רביעית ומבוססת על שיתוף פעולה בין הרשות, משרד החינוך  

ומקהלת ילדים אמנותית מהאזור. כל גן המשתתף בתכנית זוכה לקונצרט אינטימי בתוך גני הילדים וקונצרט סיום 

נחים ומשלבים השתתפות פעילה של ילדי הגן בהאזנה, באולם גדול בהשתתפות כל הילדים והוריהם. הקונצרטים מו

שירה, תנועה ושיח. ילדי הגנים עוברים הכנה קפדנית לקראת הקונצרטים על ידי המורה למוזיקה במסגרת שיעורי  

המוזיקה הקבועים, והגננות משלבות את השירים בפעילות השוטפת של הגן ובאירועי מעגל השנה. התכנית היא  

 .לערוך בה התאמות ושינויים בהתאם לצרכי הרשותמודולרית וניתן 
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   "ילדוג'אז"  התכנית המוזיקלית

התכנית ילדוג'אז בהנחיית יעל ורד ארנון ,חזונה לחזק ולשמר את החיבור התרבותי דורי בן הילד להורה, חיבור המחזק  

ואת אהבת המוסיקה לצד שימור המסורת, מתחדשים השירים ומתהדרים   את הקשר, את תחושת השייכות

 בקלאסיקות מהג'אז, ז'אנר מלהיב, מלא רגש, אלתור ושמחת חיים. 

כל גן המשתתף בתכנית זוכה לקונצרט אינטימי בתוך גני הילדים וקונצרט סיום באולם גדול בהשתתפות כל הילדים 

פות פעילה של ילדי הגן בהאזנה, שירה, תנועה ושיח. ילדי הגנים עוברים  והוריהם. הקונצרטים מונחים ומשלבים השתת

הכנה קפדנית לקראת הקונצרטים על ידי המורה למוזיקה במסגרת שיעורי המוזיקה הקבועים, והגננות משלבות את 

 השירים בפעילות השוטפת של הגן ובאירועי מעגל השנה. 

זרה" הטקסטים, מאת תרצה אתר ומאת יעל ארנון ורד, עוסקים  השנה הילדים יחשפו לתכנית חדשה "מכאן לשם ובח

 . )שגרתיים יותר ופחות(, נושא מרתק הקרוב לעולמם של הילדים  בחוויות אישיות ומשפחתיות בנושא כלי תחבורה

 
 

 

 

 

 : הודיה, מרגלית ותמרחרדי-ים בזרם הממלכתילגנ  התכנית
 

 בדרכי אבות הקרן לחינוך יהודי   -התכנית רב גן

  בתוכן ועשירות  מרתקות  הצגות  שכוללת פעילויות  לילדים ומעביר שנתיים תלת  למפגשים הגן-רב  מגיע התכנית במסגרת
 ועוד.   יד בובות אביזרים, מוזיקה, יהודי,

 
 יוסף מוקיר שבת 

ושתו  הגן' והילדים, הוא לומד על קד -צביקה רוצה לשמור את המסטיק האחרון שיש לו ליום מאוד מיוחד. יחד עם 'רב 
 המיוחדת של יום השבת ועל הצורך לכבד ולהוקיר אותו. 

 יחד כולם חוזרים אחורה ופוגשים את יוסף מוקיר השבת, שהכבוד שהעניק ליום השבת זיכה אותו במתנה יקרה! 
 

 בת הש כיבוד של החשוב הערך על המלמדת הצגה
 

 סבלנותו של הלל הזקן 
 א אותו משלוותו. לכל אחד קורה שמשהו כל כך מכעיס אותו ומוצי

 'רב הגן' יספר לצביקה ולילדים מה עשה הלל הזקן כאשר מישהו ניסה להכעיס אותו בכל הכוח. האם הוא הצליח?
 

 ישראל.  גדולי של גדלותם ועל בכעסים לשלוט שלנו  היכולת על המלמדת הצגה
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 שמח בחלקו
 זה קרה בגלל שהוא אכל המון ממתקים וסוכריות. צביקה )בובת היד( מרגיש שכואבת לו הבטן. הוא מבין ש 

הם חוזרים יחד אלפי שנים אחורה ומצטרפים    -הגן' מסביר לו שצריך לדעת להפסיק. כשצביקה אומר שזה קשה -'רב
 לחכמים שחיפשו את הפרה האדומה אצל גוי אחד, שמלמד אותם איך אפשר להפסיק.

 
 שלנו. בדחפים ולשלוט עצמנו את לעצור לנו שיש הכוח על המלמדת הצגה

 
 


