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הורים יקרים!
פתח  התורני  החינוך  "מעיין  רשת 
חינוך  כמערכת  מוכרת  תקוה" 
חינוך  דגלה  על  שחרטה  איכותית 
ועבודה  חדשנות  מקצועיות,  ערכי, 

עם נשמה.
שנה    30 לפני  נוסדה  הרשת 
תלמידי   4,000 מעל  וכוללת 
השונים:  החינוך  במוסדות  העיר 
במעונות, בגני הילדים, בבתי הספר, 
עובדי  להכשרת  ובסמינר  בתיכונים 
אתכם,  מזמין  אני  והייטק.  הוראה 
מהמעטפת  להנות  יקרים,  הורים 
החינוך  "מעיין  גני  של  המקצועית 
עם  אישית  פגישה  ולבקש  התורני" 

הגננת בגן הקרוב לביתכם.

בברכה,
הרב אליהו גינת
מ"מ ראש העיר

דבר מ"מ ראש העיר
הרב אליהו גינת

תושבים ותושבות יקרים,
גני מעיין החינוך התורני בפתח תקוה 
הינם חלק בלתי נפרד מהנוף העירוני 
כבר  בעיר  ולילדות  לילדים  ומעניקים 
מקצועי  ערכי,  חינוך  רבות  שנים 

ואיכותי. 
אנו בעיר פתח תקוה מקדמים חינוך 
במבנים  רבות  ומשקיעים  מיטבי 
וצוות  ייחודיות  תכניות  איכותיים, 
כחלק  העיר.  מוסדות  בכל  מקצועי 
החינוך  בנושא  הענפה  מהעשייה 
בפתח תקוה, אני פועל כל העת כדי 
את  ולשפר  חינוכיות  יוזמות  לעודד 
ענפיה,  כל  על  בעיר,  החינוך  מערכת 
והילדות  הילדים  טובת  ראיית  תוך 
ערכי  את  התואמת  מסגרת  ומציאת 

הבית בו הם גדלים. 
מוצלחת  לימודים  שנת  מאחל  אני 

ובריאות איתנה לכולם.

בברכה,
רמי גרינברג
 ראש העיר

דבר ראש העיר
 רמי גרינברג



דבר מנכ"ל המוסדות
הרב יוסף בוסו שליט"א
פועלת  התורני  החינוך  מעיין  רשת 
בהצלחה בעיר פתח תקווה כבר 30 
מהשורה  מקצועי  צוות  בליווי  שנה, 
ואמונה  אהבה  חום,  הראשונה, 
אדיר  פוטציאל  טמון  ילד  בכל  כי 

להצלחה.
לנו  שנתנה  הזכות  על  מודים  אנו 
וגאים להביא לילדכם את המושקע 
והמקצועי ביותר גם בשנה זו, על אף 
האתגרים הרבים העומדים לפתחינו. 
נמשיך  ואנחנו  חובה  זכות שהיא  זו 
בעז"ה לפעול ללא לאות כדי להעניק 

את הטוב ביותר.

בברכה,
הרב יוסף בוסו
מנכ"ל מעיין החינוך

רשת בתי ספר, תיכונים, 
סמינר להכשרת עובדי הוראה 

והייטק, מעונות וגני ילדים

איך נרשמים?
או במשרדים:
03-9315031

בר כוכבא 3, פתח תקווה

או באחד מ-62 גני הילדים 
הפרוסים בעיר

או מקבלים פרטים בווצאפ:
054-4200-403

או דרך האתר:
GANEY-YELADIM.COM

או סרקו את הברקוד:



למה דווקא במעיין?
כי רשת מעיין החינוך התורני פ”ת

פועלת בהצלחה בעיר פ"ת 
למעלה מ-30 שנה!

מעסיקה מורה לקריאה להכנת הילדים לכיתה א' 
בכל גן חובה בנוסף לצוות הגן

מציעה רמת לימודים
גבוהה ביותר

מעסיקה צוות  אידיאליסטי,
בכיר וחם

אינה מוותרת על חינוך ערכי 
המתבסס על מסורת ישראל 



מעניקה מעטפת אנשי מקצוע 
שירות פסיכולוגי חינוכי	 
יועצת חינוכית	 
מדריכה פדגוגית	 
מומחית בהתפתחות שפה ולמידה 	 

L.P.A.D על פי גישת

מפעילה צהרונים איכותיים ומוכרים ע"י 
משרד העבודה והרווחה

מפעילה קייטנה מדהימה בחודש יולי

מציעה המשך לימודים במוסדות 
מגוונים, איכותיים ומתקדמים!

מפעילה גני ילדים לכלל הציבור!



הצוות החינוכי
♥ מנהלת הגיל הרך - הגב' רות אזולאי

בעלת תואר שני באירגון וניהול מערכות חינוך,  
אחראית על בנייה וגיבוש צוות התואם את תפיסת העולם והחזון 

החינוכי שלנו. 

♥ מנהלת גני שפה - הגב’ חדוה יודקביץ’ מנחה ומאבחנת של 
המרכז הבין לאומי לקידום כושר הלמידה בראשות פרופסור 

פוירשטיין, מנהלת את גני מפת”ח, גני שפה.

 B.A מנהלת הצהרונים - הגב' יוכי קדושים בעלת תואר ראשון ♥
בחינוך ובהוראה לגיל הרך ומדריכה פדגוגית מוסמכת, מנהלת את 

46 הצהרונים שברשת.

 ♥ גננת הגן - הגן מנוהל ע"י גננת בכירה
ובעלת ניסיון, הנחשפת  לאורך כל השנה למגוון

תוכניות לימודים חדשניות.

♥ סייעת הגן - יד ימינה של הגננת הדואגת לסביבה אסטטית 
ונקייה ותורמת רבות להשגת המטרות החינוכיות בגן.

♥ סייעת שניה - בגני הצעירים המונים 30 ילדים ומעלה

♥ הגננת המשלימה - בד”כ גננת הצהרונית המוכרת והאהובה על 
הילדים.

♥ גננת השילוב - בעלת הכשרה בתחום החינוך המיוחד. עובדת 
בצורה יחידנית או בקבוצה עם הילדים הנזקקים להשלמת 

פערים.



 המבנים המעוצבים והמרשימים
מעניקים לילדים סביבה גנית הרמונית

מרשימה ואסתטית.

גני הילדים מאובזרים במגוון עשיר של חומרי 
לימוד, במיטב המשחקים, החצרות מוצלות 

ומכילות שפע מתקנים. 

לכל מבנה אישורי בטיחות ורישוי 
של משרד החינוך.

המבנים שלנו

בלעדי
למעיין החינוך התורני:

מורה לקריאה בגני חובה, 
בנוסף לצוות הגן אשר תורמת

רבות לרכישת מיומנויות קריאה
וכתיבה



הצהרון 
הצהרון מהווה פעילות המשכית לגן הילדים 

בו הם זוכים למסגרת חינוכית מעשירה, המותאמת לשלבי התפתחותם, 
ולמרכז חינוכי פדגוגי כבגן הילדים.

המוטו שלנו בצהרון הוא מתן יחס אישי לכל ילד, תוך התייחסות לצרכיו 
הפיזיים והמנטליים והקניית מיומנויות חברתיות בדרך חוויתית ומהנה.



חוגי העשרה
במסגרת הצהרונים הילדים נהנים ממגוון חוגי העשרה: 

אומנות, אנגלית, ג'ימבורי, טבע וכו'.

ארוחת צהריים
בצהרון מוגשת לילדים ארוחה חמה בשרית הכוללת

את כל אבות המזון החיוניים לילדים.
לחברת הקייטרינג רישיון יצרן, התפריט מאושר ע"י תזונאית מוסמכת

תשלום מסובסד
ע"י משרד העבודה והרווחה

הצהרונים של מעין החינוך התורני פ"ת מוכרים ע”י משרד העבודה 
והרווחה, המשתתף בתשלום להורים הזכאים.



מרכז "הג'ימבוריין"  
או "הג'ימבורי של המעיין"

בחדר הדרמה הקסום והנפלא
נהנים הילדים מעיצוב סביבה יחודית וחדשנית התורמת 

לפיתוח הדמיון ויכולת המשחק הסוציו-דרמתי. פינת התלת 
מימד, פינת הג'ונגל ופינת התחפושות 

 

הינו מרכז פעילות עשיר באטרקציות לילדי הצהרונים. 
במרכז משחקיה יפיפייה ואיכותית המתפרשת בשטח 

של 300 מטרים.
פיתוח המרכז נוצר בעקבות הצורך לתת הרגשה של 

יתרון לילדים השוהים בצהרונים. היציאה פעם בחודש 
לג'ימבוריין מעניקה להם תחושת הנאה ויצירתיות 

תוך התנסות במגוון פעילויות מוטוריות, אשר חיוניות 
להתפתחותם.



חדר האוקיינוס השקט 
מעוצב באופן מדהים ומעורר 

השראה בגווני האוקיינוס ומצוייד 
בבריכת כדורים ענקית, המעניקה 
לילדים התפתחות מוטורית לצד 

הנאה מושלמת

חדר הסנוזלן
סנוזלן - סביבה רב חושית. החדר בנוי על בסיס שיטה המיובאת מהולנד 

התורמת לפיתוח חושים ע"י גרייתם.
החדר מאובזר בציוד טכנולוגי חדשני: מיטת מים מרגיעה, בריכות, אפקטי 

תאורה בלייזר, מקפצות, מוזיקה מרגיעה ועוד



המרכז המדעי טכנולוגי
המרכז המדעי טכנולוגי לגיל הרך, הינו פרי פיתוח טובי מוחות "מעיין 

החינוך התורני פ"ת, בלעדי לילדי הרשת, ויחיד מסוגו בעיר.
מאחורי התכנים המועברים במרכז עומדת חשיבה רבה, וצוות  חינוכי 

מלומד ומקצועי.

ילדי הגנים המבקרים במרכז פעם בחודש, חווים למידה אטרקטיבית 
והטמעה של ידע עולם רחב, תוך שימוש באביזרים חדשניים ומכשור 

טכנולוגי מתקדם, כגון - בינוקולארים, זום דיגיטלי, ציוד מעבדה, 
שולחנות אור, שולחן מים מודולארי ועוד.

המרכז זכה לביקורם של אישי ציבור בעלי תפקידים רמים, אשר 
הביעו את התפעלותם מהרמה המקצועית הגבוהה.



פעילות מטרימה נערכת בגן במהלת החודש הקודם לביקור במרכז.	 
החצר האקולוגית שבמרכז חושפת את הילדים לעולם הטבע 	 

והאדמה.
המרכז הוצג כייחודי מסוגו בכנס ארצי שע"י אוניברסיטת בר-אילן.	 



המרכז  המוזיקלי 
תוכנית העשרה לגיל הצעיר

המרכז המוזיקלי הינו מרכז העשרה קסום ומפואר 
שיוצר תנאים להתנסות ישירה וחוויתית בכלי 

המוזיקה, המרכז חושף את הילד לעולם הצלילים, 
המקצבים והתווים ומעודד אותו להתנסות 

אינטגרלית של החושים והרגשות.



הקונצרט השנתי
 בסיום השנה מוזמנים הורי התלמידים לצפות

בקונצרט עליו עמלו הילדים במהלך השיעורים.

הנושאים הנלמדים
נושאים מוזיקליים רבים נלמדים במהלך השנה כגון: מבנה 

של יצירה, פיסוק סימטרי ואסימטרי, סטקאטו ולגאטו, תבניות 
מקצב, משקלים וכו'.

תוכנית מוזיקלית מובנית
התוכנית מבוססת על מפגשים שבועיים עם מורה מקצועית 

ומיומנת בעלת תואר BED  בהוראת המוזיקה ומתמחה 
בתרפיה במוזיקה.

לאחר שלושה מפגשים רצופים בגן, המורה למוזיקה מארחת 
את הילדים למפגש ארוך בגן המוזיקלי.



קייטנת קיץ

בחודש יולי מתקיימים הלימודים בגן 
במסגרת קיטנה חויתיית ומיוחדת במשך כחודש!

מה בקיטנה?
צוות הגן והצהרון המוכר והמסור!

פעילות מרתקת עם אומנים ומפעילים מקצועיים 
בכל יום ויום!
מחיר מיוחד!

כל האטרקציות בלווי מקצועי של מנהלת גני 
הילדים וניסיון של שנים רבות.

אנו מזמינים אתכם להשוות 
את מפרט הפעילויות 

שבקייטנה בכל פרמטר 
אפשרי לכל קיטנה אחרת, 

ובטוחים שתגיעו כמונו 
למסקנה שמדובר בקיטנה 

הכי עשירה, יוקרתית 
ומושקעת בארץ!

//
//

 //
  // //
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מיוחד למשפחות
רשת מעיין החינוך התורני:

טיפול פרטי
ב-180 ₪ בלבד

במקום ב-200 ₪
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!�*חו� ממה שכ
//   גני מפ"תח, גני שפה 
וחינוך מיוחד מזמינים
אתכם לבחור לילדכם

את הכי מיוחד שיש!

בס“ד

בחיים,
לא הכל אפשר

לבחור...

גני מפתח
חינוך מיוחד - מעיין החינוך התורני פ“ת

מפתח בשבילכ�!
קיבלתם זכאות לגן שפתי? זכאות לגן חינוך מיוחד?

יש לכם שאלות בנושא?
אנחנו כאן בשבילכם! התקשרו אלינו לקו הח“ם: 054-671-1357

03-9315031 שלוחה 4
בר כוכבא 3 פתח תקוה

maf@maayanpt.co.il
www.ganey-yeladim.com

בגלל המקצועיות!
מעטפת מקצועית ומכילה

בגלל ההתפתחות!
מיקוד ייחודי במוכנות ללמידה

בבית הספר

בגלל החדשנות!
מרכזי סנוזלן ומרכז מדעי

טכנולוגי לגיל הרך



רשת בתי ספר, תיכונים, 
סמינר להכשרת עובדי הוראה 

והייטק, מעונות וגני ילדים

מוזמנים להצטרף
 למשפחת מעיין

החינוך התורני
   03-9315031 ∂

Ê בר כוכבא 3, פ"ת  

GANEY-YELADIM.COM ♁

9315031@maayanpt.co.il ŵ



להרשמה אונליין לחצו כאן

https://nedar.im/F400

