
 

 

 

 כ"ב אב תשע"ד            בס"ד

            180/802/14 
 

 הגני ילדים בשנה"ל תשע"

 
  יופעלו בשנה הבאה בע"ה , ע"הבהתאם לרישום הגנים לשנה"ל תש  . 1

 ילדים בחשמונאים.  גניארבעה 
 

 ילדים. 53מכסת כל גן תהיה עד /המועצה, לפי הקריטריונים של משרד החינוך . 2
 

 ו הגנים כדלקמן:יופעל  הע"תשבהתאם לרישום השנתונים לשנה"ל  . 5
 

 (5הגננת ריקי: שנתון טרום טרום חובה ) –גן יובל  5.1
 .(435)חובה –וטרום  חובה -טרום-טרוםהגננת יעל: שנתון  –יצהר גן   5.2
 (.3וחובה ) (4חובה)קדםהגננת אסתי: שנתון  –גן תאנה  5.5
 (.3וחובה ) (4חובה)קדםשנתון הגננת לאה:  –גן רימון  5.4

 
יותר מתמיד  במלאכת שיבוץ הילדים לגנים השנה, הוקדשו שעות רבות  חשוב לדעת! . 4

 ומלאכת מחשבה מקיפה. השיבוץ הסופי נעשה לאחר בדיקת כל האופציות האפשריות
ובשימת לב לתועלת המרבית של הילדים, ההורים והגננות, וכמובן על פי שיקולים 

המלאכה לא היתה קלה כלל וברור שאין התיעצנו גם עם הגננות עצמן. פדגוגים. 
ביכולתינו למלא את רצונו של כל אחד ואחד, אך בסופו של תהליך זה נראה שהתוצאות 

 בות ביותר שהיה ניתן להגיע.הטו ןה
 
 לגב' שרה ברנר אשר על הרישום.ועדת חינוך מודה מאוד  .3
 
וה גלבנד מנים לפנות לנאר על הרשימה , מוזהורים המבקשים להעי . 6

   (פניות בדוא"ל בלבד) ngelband@yahoo.comבאימייל
 

 וטובהאנו מאחלים לכולם שנת לימודים מועילה 
 

 
 ועדת חינוך ,ברכהב
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 גן ריקי
 

 גן יעל
 

 גן אסתי
 

 גן לאה

 אראל אביב   אור  אביזמל   אחינעם אבוטבול   הראל אחרק

 מאיה  אולצוור   שרה אגם   אביטל אביזמיל   מתן אטינגר

 איתי  אלבז   יונתן  אולצוור   איתמר אמיר   אופיר אלבז

 איתן  אפשטיין   בארי אחרק   בתאל אשוואל   אלחנן  באבד

 באבד   שירה ביטון   גלעד ברג

תהילה 

 מירב  באלסם   רחל

 אריאל בן דוד   נווה בלחסן   אחיה דרור-בן   איתן ג'קובס

 ג'אן   רעיה בן דוד   אביתר גינדי

אברהם 

 זיו משה און-בר   אלקנה

 גילאור   הראל בן חמו   נדב  גמראן

עקיבא 

 ענבל  גילאור   מתני

 חן דאב   בנימין גלר   דוד  בן ישי   אלחנן גרוסקין

 בנימין הורן    דעת  דוגלן   אסף ברק   יואב  הילמן

 שאול וקנין   ליבה חנה הולדר   אוריה ג'אן   שמואל הלוי

 הילמן   רועי איתן גילאור   שי שרי זינר

נועם 

 ירדן ורטהיים   אלימל

 הורן   שחר  טאוב

חנניה 

 הוד זינר   רועי הירש   דניא

 אוריה  חמיאל   כלב  הכט   אורי זייצ'יק )מ   איילת  יאנג

 אריה  זגדנסקי   אושרי זייצ'יק )מ   יהונתן  יפה

 

 חריש

אלישבע 

 רות

 אילה כהן   עדן זינר   יהודה בר-זן   מעיין ירוסלביץ

 פיגא לובטון   אליהו זנו   מאור חג'בי   נעה כהן

 אביגיל ליוור   אורעד חרדים   מיטל חיימוב   טליה כהן 

 חן חמו   ורד  לב

דניאל 

 נועה נחשוני   הודיה יאנג   ברוך

 שליו חרדים   אלישבע ליפסמן

 

 איילת כהן

 

 מקס נידל

 נתן   יהלי כהן   הודיה כהן   יאיר ניאזוב

בניה 

 יצחק

 אור סרוסי   עדיאל להב   אשכול פוגל   תפארת  סופר

 רותם עדיקה   איתן מדר   רן משה פיינר   איתי צוקר

 אביה פינק   עזריאל מרילוס    איתיאל קורח   אליה קלינברד

 קרמר

אילת 

 צוקר   אילה סילטון   יאיר משה שטרן   השחר

טליה 

 רבקה

 ליאורה קסטל   יאיר  סימון   נווה שפיצר   שעיה רקובר

 אשר רקובר   דניאל פריז   שהם תם   אביגיל שורתי

   אורי שרווינטר
בן סמו )

 מאיר(
 

 גפן שרווינטר   גבריאל קלינברד  

)אמר 
 אבי(

     

 מאיר תנעמי   חן שטרית

  
 

   
 טליה תנעמי

   



 


