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 וברכה  להורים שלום

 טלמוסדות החינוך לשנת הלימודים תשע" הנחיות רישום

 מועדי וגילאי רישום

   - טהתשע"רישום לבתי ספר וגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים ה

  2018בפברואר  18, חהתשע" ג' אדר ראשוןויימשך עד יום  2018בינואר  17  א' שבט, רביעייחל ביום. 
 מערכת האינטרנט.באמצעות 

 ויסתיים  28.1.18יחל בתאריך בבתי הספר היסודיים וחטיבת הביניים  )באגף החינוך ( הרישום במשרד
 18.2.18בתאריך 

 בכרטיסי  למשלמים,  וטרום טרום טרום מועצה לגני רק האינטרנט דרך רישום יתבצע יותכםחלנו  השנה גם

 .בלבד אשראי

 .הפרטים את ולמלא ט"תשע י"גנ רישום המועצה לאתר להיכנס יש

 הלימודים שנת לקראת מחדש לרישום לדאוג עליכם מועצה בגן השנה מבקר ילדכם אם גם - ליבכם לתשומת 

 . ט"תשע
 הרישוםגילאי 

 8.7.2013  ג"תשע באב' א ביום בכנסת שהתקבל 2013- ג"התשע (,32' מס תיקון) חובה ימודל לחוק בהתאם

 2012בינואר 1  -  ב"עשהת בטבת  ' ו:   התאריכים –' א כיתה

 2012 בדצמבר 31   - ג"התשע בטבת ח"י                                        

 2013 בינואר 1   -  ג"התשע בטבת ט"י  :  התאריכים – 5 גילאי 

 2013 בדצמבר  31  -   ד"התשע בטבת ח"כ                                         

 2014 בינואר 1   -  ד"התשע בטבת ט"כ:    התאריכים – 4 גילאי 

                              2014 בדצמבר 31  -  ה"התשע בטבת 'ט                                         

 2015 בינואר 1 - ה"התשע בטבת 'י:     התאריכים – 3 גילאי

  2015 בדצמבר 31 - ו"התשע בטבת ט"י                                         

 הקריטריונים פי על במחוז חריגים ועדת ועברו( כולל) 15/1/2016  עד שנולדו ילדים:  רך גיל חריגי 

                                                                                       (החינוך מחלקת במשרד פרטים)                         
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 לרישום שעות קבלת קהל

 

  ש להצטיידי 19:00עד  17:00  - ,יום ג' מ12:30עד  8:15 -ה' מ  -ימים א' :במחלקת החינוך גנ"י  טרום טרום וטרום

תושבים חדשים שכתובתם עדין לא מעודכנת יש להגיע צילום ת.ז של שני ההורים כרטיס אשראי/פרטי חשבון בנק.  -ב

 עם צילום חוזה שכירות /קניה 

 במזכירותהרישום לבתי הספר, חטיבה צעירה וכיתות א': יתבצע בימים ושעות קבלת קהל 
 :כמפורטבתי הספר  

 17:00עד 15:00 -ימי ג' מ  ,13:00עד  8:00 -מ 'ה -'ימים אכיתות ז'   :חט"ב חצב  

של העתק תעודה מחצית א'  ,פספורט תמונת 1 ,כולל ספח צילום ת.ז של שני ההורים -יש להצטייד ב

תושבים חדשים שכתובתם עדין לא מעודכנת יש להגיע עם צילום  .הילדים ופרטי בנק למילוי הרשאה לחיוב

 חוזה שכירות /קניה 

 0017: עד0015: - מ ימי ג' ,13:00עד  8:00 - מ 'ה -'ימים אגני חובה וכיתות א'   :ןצופה שרו  

תושבים חדשים שכתובתם  הרשאה לחיוב. למילוירטי בנק פיש להצטייד בתעודות זהות של שני ההורים. ו

 עדין לא מעודכנת יש להגיע עם צילום חוזה שכירות /קניה 

 0017: עד0015: - ימי ג' מ ,13:00עד  8:00 -מ 'ה -': גני חובה וכיתות א' ימים א נופי החורש  

תושבים חדשים שכתובתם  .למילוי הרשאה לחיוברטי בנק פיש להצטייד בתעודות זהות של שני ההורים ו

 עדין לא מעודכנת יש להגיע עם צילום חוזה שכירות /קניה .

 לקבלת ימים ושעות רישום יש ליצור קשר ישירות עם בית הספר בטלפון: כוכב יאיר בי"ס דקל ממ"ד : 

09-7493325 
 
 

 הנחיות נוספות
הורים שלא דאגו לשינוי  ,הרישום יתאפשר רק בהצגת ת.ז. של שני ההורים, בציון הכתובת באלפי מנשה .1

 !ת.ז. כתושבי אלפי מנשה לא יוכלו לבצע רישום -כתובתם ב
 אזור המגורים.ע"פ לתשומת לבכם השיבוץ לגנים נעשה בהתאם ליכולת הקליטה בגנים ולא בהכרח  .2
 דים לעבור לאלפי מנשה מתבקשים להציג אישור על רכישת דירה/ השכרת דירה, יעתשתושבים חדשים  .3

 הרישום המלא רק לאחר שינוי בתעודת הזהות. ,לגביהם יתבצע רישום על תנאי

להציג כרטיס אשראי, במידה ויעדיפו אחרת יחתמו על הרשאה לחיוב בהוראת בעת ההרשמה יתבקשו ההורים  .4

  קבע.

  .במעמד הרישום יוגש לכם נספח ב' ובו תוכלו לבקש את עדיפותכם באשר לחברים, קרבת מגורים .5

 עת.דנו למלא אחר בקשתכם אך בהחלט ניקח אותה במערך שיקולי הדאין בכך התחייבות מצ  



 מנשה אלפי – מקומית מועצה                                    
  חינוך מחלקת                                    

 

 

 09-7926336: פקס 09-9538205':טל    44851 -  116 גלבוע   מנשה אלפי חינוך מחלקת

 meitalr@alfe-menashe.muni.il -מייל

אנו ממליצים להורים הרואים צורך בסיוע לילדיהם בגן, להציג בפני מדור גנ"י מסמכים או דוחות רפואיים,  .6

 התפתחותיים, פסיכולוגיים אשר יקלו על גיבוש תכנית סיוע עבורו.

 כל שניתן  לגמילה חשיבות רגשית וחברתית ולכן חשוב לעשות -ילדים בלתי גמולים בגנ"י   .7

 הגמילה עד תחילת שנת הלימודים.על מנת לסיים את תהליך 

 .הורים פרודים/גרושים יש למלא במעמד הרישום כתב הצהרה והתחייבות .8

 09-7925511 –הרישום לצהרונים יתבצע במתנ"ס אלפי מנשה  ניתן ליצור קשר בטלפון  .9

. 

  

 

 

 יה ומוצלחתיברכת שנת לימודים פור    

              
 אוחיון עקבי                   שלמה קטן                 פרי אדרי עראמי          

 המועצה מנכ"ל        ראש המועצה               מנהלת מחלקת חינוך       


