
   

 

 

                   

 

 

 שאלות ותשובות נפוצות  –תש"פ לקראת רישום גני ילדים לשנת לימודים 

לנוחיותכם מפורסמת חוברת המידע עם כל המידע וההנחיות לרישום  
https://www.rehovot.muni.il/uploads/n/1544594737.3613.pdf  

 

 שאלה: מה תאריכי הלידה של הילדים הזכאים לרישום לגנים השנה? 

  תשובה : זכאי הרישום

  31.12.14עד  1.1.14לגן חובה ילידי התאריכים  

  31.12.15עד  1.1.15לגן טרום חובה ילידי התאריכים 

  31.12.16עד  1.1.16חובה ילידי התאריכים   לגן טרום טרום

 

  ?שאלה : במידה ובחרתי גן , מה הסיכוי שאקבל אותו

תשובה : השיבוץ נעשה עפ"י קריטריונים המפורסמים באתר ובחוברת המידע, 
 כמובן שכל מקרה לגופו.  

 שאלה : האם חובה לעדכן כתובות בתעודות זהות? 

תשובה : חובה לעדכן את התעודות של שני ההורים, אך אם ברישום יש רק אחת 
עדיין יהיה אפשרי לבצע רישום , שחוב שהמיסים והארנונה יהיו על הורי  -מעודכנת

 התלמיד אחרת יש צורך בצירוף של תצהיר מגורים 

  ?שאלה : אילו גנים אני יכול לבחור

השייכים לאזור מגוריכם ולגיל הילד, תשובה : בעת הרישום באתר עולים הגנים 
ניתן לבדוק באתר האינטרנט העירוני בחלונית הקלדת רחוב וייפתחו הגנים 

הרלוונטיים עבורכם לנוחיותכם מצורף הלינק 
https://www.rehovot.muni.il/148/  

 במעבר מרשות מקומית אחרת לרחובות?שאלה : אילו מסמכים אמורים להציג  

תשובה: מערכת הרישום הממוחשבת תאפשר רישום לתושבים חדשים, ובכל שלב  
בתהליך הרישום היא תבקש לצרף מסמכים רלוונטיים כמו ת"ז וספח מעודכנים , 

 לשכת הדוברות

 

https://www.rehovot.muni.il/uploads/n/1544594737.3613.pdf
https://www.rehovot.muni.il/uploads/n/1544594737.3613.pdf
https://www.rehovot.muni.il/148/


חוזה רכישה /תצהיר מגורים / חוזה שכירות חתום ע"י עו"ד , טופס ביטול רישום 
 בלבד. 5ו  4גילאי ל –מהעיר הקודמת 

 שאלה : האם זה מספק שרק הורה אחד רשום ברחובות?

תשובה : זה מספק, בתנאי שבמשרד הפנים מעודכנת כתובת המגורים בעיר רחובות  
 והמיסים והארנונה מעודכנים ברחובות.  גם אצל הילדים,

  ?האם זכאי לגן עירייה 2017-שאלה : אם ילדי נולד ב

אך בחודש מאי אפשר להגיש  2016.12.31תשובה : הזכאות לגן עירייה היא עד 
, הבקשה נידונה במשרד  2017.1.15 -בקשה לרישום חריג לילדים שנולדו עד ה

על חריגי גיל לא חל חוק חינוך חינם  החינוך והשיבוץ על בסיס מקום פנוי בלבד. 
בסכום לתשלום באתר משרד  וקיים תשלום חודשי עבור גן הילדים. ניתן להתעדכן

יש לפנות למזכירת המחלקה לגיל הרך להגשת הבקשה ולפרטים בטלפון  .החינו
9392433-08  . 

  ?שאלה : האם מי שממשיך לשנה שניה בגן צריך להירשם שוב

תשובה : כל ילד נרשם כל שנה , גם אם מבקר בגן עירייה וגם אם ממשיך באותו גן 
 .  וגם אם חדש בעיר / בגן

שאלה : אני מתגורר אצל ההורים , בתעודת הזהות שלי כתובת אחרת , מה עליי  
 להציג? 

ושינוי ת"ז  תשובה : יש להציג תצהיר חתום ע"י עורך דין על מגורים אצל ההורים,
 וספח בהתאם לכתובת שעליה אתם מצהירים.  

 שאלה : במידה ולא קיבלתי מידעון איך אוכל לקבל פרטים על הרישום? 

עם כל המידע  –ובה : באתר האינטרנט של עיריית רחובות עלה המידעון המלא תש
מצורף לנוחיותכם לינק 

https://www.rehovot.muni.il/uploads/n/1544594737.3613.pdf  

   ן לילדים שלא צריך עבורם צהרון?  שאלה : האם ניתן לבחור גנים עם צהרו

תשובה : בהחלט ניתן, אך עדיפות תינתן לאותם הורים שזקוקים לצהרון. ילדים 
שלא זקוקים לצהרון ישובצו בגן עם צהרון על בסיס מקום פנוי. תינתן גם עדיפות 

 לילדים שצריכים לקבל רצף בגן לשנתיים .

אפשר להוציא ילד אחד לפני הזמן על  שאלה: אם יש לנו יותר מילד אחד בגנים, איך
 מנת להספיק את האיסוף ?

תשובה: בדרך כלל הורים למספר ילדים בגנים מקבלים אישור ממשרד החינוך 
להוציא ילד אחד כמה דקות לפני הזמן על מנת להספיק ולהוציא בזמן את הילד 

ושם יפנו  מהגן השני. יש לפנות בנושא עם מנהל/ת הגן ולהציג בפניו/ה את הבעיה,
 אתכם לגורם המאשר .

https://www.rehovot.muni.il/uploads/n/1544594737.3613.pdf
https://www.rehovot.muni.il/uploads/n/1544594737.3613.pdf


שאלה: אנחנו מעוניינים לשבץ את ילדינו עם חברים שהוא מכיר,  האם ניתן 
 להיענות לבקשתנו ?

תשובה: מערכת השיבוץ העירונית בנויה על קריטריונים ברורים לשיבוץ. עם זאת, 
כל מקרה לגופו. יש למלא בקשה מיוחדת ומפורטת, ולהציג מסמכים המגבים את 

 קשה .הב

  

 באדיבות השפ"ח() שאלות ותשובות להורים בנושא גמילה מחיתולים

תולים הוא אתגר משותף להורים ולילדם המתפתח, שמתרחש תהליך הגמילה מחי
בחברה שלנו בד"כ בין גיל שנתיים לשלוש.  הגישה החינוכית היום מכוונת יותר 

לייחודיות של כל ילד, לטמפרמנט, ליכולת להסתגל למצבים חדשים, ליכולת 
הוויסות העצמית ולקצב ההתפתחות בכלל. התפתחות רגילה מובילה באופן טבעי 

גמילה. ילדים שהתפתחותם מעוכבת מסיבות שונות, עלולים לגלות קשיים בולטים ל
 יותר בתהליכי גמילה מחיתולים. 

הגמילה היא תהליך שבו הילד מתנסה בחוויה גופנית חדשה וסופו של התהליך הוא 
הישג התפתחותי. הילד צריך לחוות את הסביבה כתומכת, מעודדת ומלווה. כאשר 

עם הסביבה, הגמילה קלה יותר. היכרות ההורים עם הילד היא  יש אמון וקשר טוב
המפתח לגישה נכונה. ישנן דרכים רבות לגמילה מחיתולים ורב הילדים יגמלו יפה 

 בכל אחת מהשיטות. 

מקובל כי תהליך הגמילה דורש בשלות    מה דורש תהליך גמילה מחיתולים?
 במספר תחומים: 

 
השליטה במוטוריקה הגסה מאפשרת לו למשל  : הילד שולט בגופו.בתחום הגופני

ללכת, לשבת ולקום והשליטה במוטוריקה העדינה מאפשרת לו הפעלת ידיים באופן 
מתואם כך שהוא יכול, למשל, להוריד מכנסיים ותחתונים. השליטה הנוירולוגית 
שמתפתחת עם הגיל מאפשרת לילד לשלוט בשרירים וכך הוא לא מתרוקן באופן 

 אוטומטי.
 

: הילד מפתח תחושת נפרדות מהוריו, הוא בעל רצונות וחוויות חום הרגשיבת
משלו. רצונו בעצמאות הולך ומתחזק. הילד עושה מאמצים לשלוט בגופו כדרך 

לשלוט בחייו.  בדרך כלל זה שלב בו הילד מצוי בין  רגשות ושאיפות מנוגדים: רצון 
ון להיות עצמאי מול הביטחון להיות גדול מול רצון ליהנות מזכויות הילד הקטן; רצ

שבתלות וצורך לגיבוש זהות עצמית. מסרים לא עקביים של הילד, הם מאפיין של 
 הגיל.

 
: הילד מתחיל לגלות עניין בילדים ומחקה מבוגרים וילדים בתחום החברתי

 מסביבו.
 

 : לילד יש אוצר מילים המאפשר תקשורת עם אחרים.בתחום המילולי
 

בין קשר בין סיבה לתוצאה. הבנה זו חשובה כדי להבין בין : הילד מבתחום השכלי
לחץ בשלפוחית או במעי לבין הפרשותיו. כושר הריכוז, הזיכרון  ואוצר המילים 

 מתפתח ומאפשרים לילד להבין הוראות פשוטות.
 



, כדי שיוכל להצליח בתהליך גמילה מחיתולים הילד זקוק ליכולת לשלוט לסיכום
רצון להיות דומה לאחרים, רצון  –גית ושרירית, מניע פנימי בגופו, יכולת נוירולו

 -להיות גדול, רצון להיות עצמאי, נכונות לוותר על מה שנעים, יכולת שליטה עצמית
כיוון שבהתחלה גם אם מתאמצים לא  -להתאפק ולבלום, יכולת לעמוד בתסכול

 תמיד מצליחים. מבחינת הילד מדובר בתהליך מורכב.

שתוארה לעיל, ניתן להבחין בסימנים שמצביעים כי הילד בשל במקביל לבשלות 
 לגמילה:

הודעה של הילד על  -גיל הילד, התעניינות בהתפנות המבוגרים, בראשית התהליך
עשיית הצרכים, הפגנת אי נוחות כשהחיתול רטוב, עקביות בזמנים שבהם הילד 

הסימנים, אלא  עושה את צרכיו. אין צורך להקפיד על קיומם של כל התנאים וכל
 רק אלה שנראים להורה בולטים.

 מי שותף לתהליך?  
כדי להתחיל בגמילה חשוב שההורים יהיו פנויים לתהליך מבחינה רגשית ומעשית 

ושיהיה להם כח ורצון להתמודד גם עם הקשיים שיתעוררו. יש לגבש עמדה 
ן הוא אתגר משותפת בין שני ההורים. לצד הציפייה וההנאה לגדילה, חינוך לניקיו

חינוכי והתפתחותי  וכולל העברת מסר של חיברות לילד, שימת גבולות באופן עקבי 
 , תמיכה בילד ובתהליך והתמודדות עם נסיגות וקשיים.

לשיתוף הפעולה בין ההורים לצוות החינוכי יש משמעות רבה המשפיעה על תהליך 
הגמילה. חשוב שהורים יידעו את הצוות על ילד שנמצא בתהליך גמילה או על 

 קשיים שקיימים בתחום, וניתן להתייעץ עם הצוות בנושא. 
 

  מה ניתן לעשות כדי לעודד את התהליך?  
כים שונות על פי השלב בו הוא נמצא. למשל: ניתן לקדם ולעודד את הילד בדר

הפניית תשומת ליבו לנושא הגמילה והשירותים )אצל אחים, הורים, או ע"י ספרים 
בנושא(, עידוד התנסויות של ישיבה בשירותים או על סיר גם ללא ציפייה 

ל"תוצרים". שמחה כאשר הוא מצליח, אך לא התלהבות מוגזמת. גילוי סבלנות 
ד לחוות את התהליך ולהתרגל אליו, תוך ציפייה לנסיגות והליכה ומתן זמן ליל

 קדימה ואחורה בתהליך. 
 

 מתי לא כדאי להתחיל גמילה? 
בתקופת מעברים )מעבר בית, ארץ או גן(, בתקופת שינויים או מתח במשפחה, 

 בתקופת מחלה של הילד, כשהילד נמצא במתח רגשי.
 

 מתי לפנות לעזרה מקצועית?

משיך להרטיב בלילה יותר משנה מאז שנגמל או שהוא בן יותר מחמש כאשר הילד מ
 שנים.

חודשיים והילד בן יותר  -כאשר אין התקדמות בתהליך הגמילה יותר מחודש
 משלוש שנים.

 כאשר הילד מפתח עצירות קשה או מתאפק שעות רבות בלי לעשות פיפי.
המונע השלמת כאשר אתם חוששים שיש קושי רגשי גדול אצל הילד או אצלכם 

 תהליך הגמילה בהצלחה.
 כאשר הילד גמול לגמרי מבחינת הפיפי אך יש לו קושי לעשות קקי.

כאשר הילד היה גמול לחלוטין וחוזר להרטיב באופן תדיר והמצב נמשך אף על פי 
 ניסיונות לכוון אתו חזרה לגמילה.

 



ו ליהנות שתהליך הגמילה מחיתול  ייעשה באווירה רגועה. הורים שיצליח חשוב
מההצלחות הקטנות של הילדים בתקופת הגמילה ויסייעו להם להרגיש שהם 

מצליחים, יתרמו לקידום התפתחות הילדים, להגברת הביטחון העצמי שלהם, 
 ולחיזוק הקשר בינם לבין הילדים.

עצמאות, חיברות ויכולת ויסות עצמי הם מרכיבים חשובים בגיל הרך. הגמילה 
את המרכיבים האלו. כאשר הילד רוכש הרגלי ניקיון  מחיתולים מאגדת בתוכה

בהצלחה הוא מרגיש בטוח יותר ועצמאי יותר. הוא יהיה גאה בעצמו וירגיש כבר 
 גדול, מה שיחזק אותו לקראת השלבים הבאים בהתפתחות.

 ביבליוגראפיה מומלצת להורים:  

 -קלי קלותמדריך לגמילה מחיתולים מאת ד"ר עדנה כצנלסון; גמילה מחיתולים ב
מדריך מפורט לגמילה והקניית הרגלי נקיון מאת ד"ר ברוך קושניר; מדריך הורים 

 WWW.GILRACH.CO.IL –אתר הגיל הרך -לגמילה מחיתולים 

 ביבליוגראפיה מומלצת לילדים: 

סמדר  -בלי חיתולים דתיה בן דור; -אלונה פרנקל, הסירסיר של תותי -סיר הסירים
 עדנה כצנלסון –סמדר שי; רן המפקד  -שיר; דובי חבובי עושה כמו גדול

 שנת התפתחות ולמידה! -בברכת שנת לימודים מוצלחת                     

 עירית רחובות –השרות הפסיכולוגי החינוכי התפתחותי  -צוות גיל הרך          
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