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 הרשמה לשנה"ל תשפ"ג
 כל הילדים מחויבים ברישום 

 גם ילדים הלומדים בגנים בשנת הלימודים הנוכחית )תשפ"ב(

 איך נרשמים?
 הרישום יתקיים באופן מקוון באתר המועצה

 www.ktv.org.il 

 מתי נרשמים?
3.1.22-23.1.22 

 מתי תתקבל הודעת שיבוץ?
 הודעת שיבוץ תופיע באתר המועצה 

 מהתאריך- 1.6.22 ועד לתאריך- 20.6.22 

 ערעורים
 ניתן להגיש מה- 1.6.22 ועד ה- 7.6.22 באתר המועצה 
 תשובות לערעורים יופיעו באתר החל מתאריך- 21.6.22

 נתקלתם בבעיה בעת ההרשמה?
 פנו למזכירות המחלקה: א'-ה', 8:30-16:00
ofra@kiryat-tivon.muni.il  |  04-9539208

https://www.ktv.org.il/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.ktv.org.il/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/
https://www.ktv.org.il/%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%92%D7%A0%D7%99-%D7%94%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D/


 בגני הילדים  בקרית טבעון  
 צוות מקצועי, חם ואוהב

 יישום חוק חינוך חובה וחינם לגילאי 3-5
 "אופק חדש" – לימודים בשעות 7:30-14:00

 צהרונים איכותיים בין השעות 14:00-17:00 
    בניהול רשת המתנ"סים ובפיקוח מקצועי של רשת צהריים

    טובים - פעילות חינוכית בהמשך ליום הלימודים, ימי קייטנה 
   בחופשות משרד החינוך )כ-14 ימים, עפ"י לוח שנתי(, 

   חוגי העשרה וארוחת צהריים חמה ומזינה.
 רפורמת הסייעת השנייה

 תגבור הצוותים ע"י בנות שירות לאומי ומתנדבים
 תכנית לימודים בפיקוח משרד החינוך

 הדרכה וליווי של השרות הפסיכולוגי
 גנים מיוחדים – שפתי, צעיר ובוגר

 ניהול, פיקוח ואחזקה שוטפים של מבני הגנים והחצרות

 תכניות העשרה  וסל תרבות
 חשיפה לשטח: טיולים ופעילות חוץ עם מורה דרך

 גן ירוק – חינוך סביבתי: בחווה החקלאית, בגן ובסביבה
  הקרובה

 גן מנגן, חינוך מוסיקלי: בשיתוף הקונסרבטוריון
 אומנות: בגן, בגלריה ובמרכז ההנצחה

 שפה ועידוד קריאה: בגן ובספריית מרכז ההנצחה
 תיאטרון ודרמה: הצגה באולם "זוהר"

 גן זהיר: זה"ב בגן בשיתוף משה"ח ועמותת אור ירוק
 גן בריא: אורח חיים בריא, פעילות גופנית, תזונה נכונה

  ובריאות השן
 ריתמוסיקה: תנועה, ספורט וטיולים

 תכנית מעברים: מהגן לביה"ס



 הורים יקרים,
המפגש הראשון עם מערכת החינוך הפורמאלית 

 מלווה בהתרגשות וברגשות מעורבים – 
הן של הילדים, הן בקרב ההורים והן בקרב 

 הצוותים החינוכיים.
 

אנו מחוייבים לפתח ולהטמיע מרכיבי איכות 
ומצויינות במערכת החינוך שלנו ונעשה כל 

שביכולתנו כדי לאפשר לילדים שהייה בטוחה, 
 מעשירה וחווייתית בגן.

ביחד, נדאג לכך, שמעבר הילדים למערכת 
החינוך הרשותית תהיה חוויה נעימה ומוצלחת.

בברכה, 
טלי רביב קרויטורו – מנהלת מחלקת החינוך

טלי חגי – מנהלת חינוך קדם יסודי


