
 מדינת ישראל
 משרד החינוך 

 המינהל הפדגוגי
 ארגון מוסדות חינוךבכיר  אגף

   
 02-5603052  * פקס' 02-5604006* טל'   91911משרד החינוך, ירושלים 

 http://www.gov.ilכתובת אתר ממשל זמין:               
 http://www.education.gov.ilכתובת אתר המשרד:   
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 יםרשמיבמוסדות חינוך  "ילדי השלמהבגין "הנחיות וקריטריונים תקצוב 
 פ"אשנה"ל תש –-יםרשמישאינם  יםומוכר

ילדי הלן: "ל לקבלת תקצוב בגין המעוניינת להגיש בקשה )להלן: "הרשות"( מקומית חינוך רשות

קישור: ב ילדי השלמה –ערכת גני ילדים תגיש את הבקשה באמצעות מ, "השלמה

http://apps.education.gov.il/gylnetnew 

 בקשה לילדי השלמהתנאים להגשת  .א

בגנים  בלבד 6-5תלמידים בגילי ור עב גן כיתת ילדי השלמה בלבקשה ניתן להגיש 

 הבאים:בהתקיים אחד התנאים , מידיםתל 28 -המאוכלסים בפחות מ

 כתות הגןכל אכלוס להרשות פעלה לשיבוץ כל התלמידים במערכת הממוחשבת ו  .1

רק ולאחר מכן,  6-5(, כאשר שיבצה קודם את גילי מידיםתל 35במקסימום תלמידים )

   .בהתאמההגדולים  4גילאי   אם נשאר מקום פנוי, שיבצה את

 כיתות שגודלן הפיזילעיל, אך קיימים בתחומה של הרשות  1הרשות פעלה כאמור בסעיף  .2

מסמכים המציאה במסגרת הבקשה הרשות ו, תלמידים כאמור 35לאכלס  אינו מאפשר

מתאימים באמצעות המחוז לגבי שטח הגן )תסריטים או אישור מוסמך על שטח הגן 

המציאה אסמכתאות עדכניות הרשות  בנוסף ח כיתת הגן וחדרי הספח(.בהפרדה בין שט

 תקני לשנים הבאות. ילדים בגודל פיזי גןכיתות לפתיחת  כי היא פועלת

 מתקיימים לגביה אחד התנאים הבאים:  .3

דתי, חרדי( או שמדובר -)ממלכתי, ממלכתי במגמהויחידה בישוב הגן המדובר בכיתת  (א

 ברה )יהודית, ערבית(בכיתת הגן היחידה בישוב בח

)א( לעיל, היא אינה היחידה 3מדובר בכיתת גן שמתקיימים לגביה התנאים בסעיף  (ב

 ,בישוב אך היא היחידה ב"אזור רישום" שנקבע לגני ילדים ברשות חינוך מקומית

  והאזור אושר על ידי אגף אמח"י.

  .5-6הינם  בגילי ת הגן בכיתלפחות מחצית מהילדים הרשומים והמדווחים  .4

 

 בילדי השלמהכללים להשתתפות  .ב

 השתתפות המשרד בגין ילדי השלמה  תבוצע על פי אמות המידה הבאות:   

  .5-6באופן יחסי לחלקם של גילי תהיה  "ילדי השלמהגין "השתתפות המשרד ב .1

 .מתחת לכך לא יאושרו ילדי השלמהו   
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בכל אזורי  ,3-4ילדים בגילי  עם יחדו 5-6בגילי מגמת הרשות הינה שיבוץ ילדים ככל ש   .2

באזור  מידים, במקרה זה יבדוק אגף אמח"י את ממוצע כלל התלברשות הרישום

 . כאמור בסעיף א. לעיל3ובהתייחס לחברה כאמור בסעיף א. הרישום, בהתייחס למגמה

לפחות מחצית ילדי חובה רשומים ומדווחים אלו שבהם רק בבדיקה יהיו שיכללו הגנים 

ובגנים ישנם לפחות מחצית ילדי  28-בגן. במקרה בו הממוצע באזור הרישום יהיה קטן מ

 בגן. 5-6גילי ילדי לחלק היחסי של בהתאם חובה יתוקצבו הגנים הזכאים 

 תלמידים לפחות, 28 -ל 5-6בגילי  ,  ככל שניתן היה לפתוח גן ילדים2על אף האמור בסעיף  .3

 היה זכאי להשתתפות ילדי השלמה באזור הרישום.הרשות לא ת

גילי     לוגן שני  5-6גילי ל אחדרשות שהחליטה לפצל באזור הרישום גן ילדים לשני גנים, גן  .4  

יזכה לא  6-ו 5לגילי  גןה ,35אינו עולה על בשני גני הילדים כאשר סך התלמידים  , 3-4

 ילדי השלמה.בגין תקצוב לקבלת 

)המזכה בתקצוב ילדי השלמה(, אך קיימים  28 -באזורי הרישום קטן מהממוצע ככל ש .5   

 31 -הגנים המאוכלסים ביותר מ תלמידים, 31גנים המאוכלסים מעל באזור הרישום 

 .שיאושרו לרשות ילדי ההשלמההכולל של סך הילדים יופחתו מ

זור הרישום לא יוכר רשות המבקשת לפתוח גן שאינו תקני באזור הרישום, במקרה זה א .6  

 לתקצוב ילדי השלמה.

 . (31.12.2020דצמבר )בקשות לילדי השלמה יש להגיש עד סוף חודש 

 ידחו על הסף.י המועד המצוין לעילבקשות שיגיעו אחרי 
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  יםרשמישאינם  יםמוכרגני ילדים ילדי השלמה ב

 

 .תלמידים 35ים, תברואתיים ופדגוגיים לקלוט מבנה הגן מאפשר, לפי תנאים בטיחותי .1

, מוטל על הבעלות בישובנטל ההוכחה שמדובר בגן בודד  .מדובר בגן ילדים בודד בישוב .2

 המבקשת את ילדי ההשלמה.

 ילדי השלמה אילו היה מדובר בגן ילדים רשמי. 50%לא תעלה על המשרד בתקצוב השתתפות  .3

יינתן תקצוב בגין תלמידים בגן הילדים, לא  27 -או למעלה מתלמידים  16 -ככל שיש פחות מ .4

 ילדי השלמה. 

בעלות המעוניינת להגיש בקשה לילדי השלמה, תמציא לאגף א' אמח"י טופס בקשה לאישור ילדי 

ולא יאוחר  (EXCELובקובץ   PDFהשלמה המופיע באתר אגף אמח"י )הטופס יועבר חתום בקובץ 

 שנה לאחר מועד זה, לא תידונה ותדחנה על הסף. בקשות שתוג. 31.12.2020 -מ
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