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 מתרגשים יחד עמכם לקראת רישום לשנת הלימודים החדשה תשפ"ב 

 מועדי וגילאי הרישום לשנת הלימודים תשפ"ב 

 לשנת הלימודים תשפ"ב  לימוד חובה רישום לגני הילדים עפ"י חוק 
  

 16/02/2021שלישי ויימשך עד יום  27.01.2021הרישום יחל ביום רביעי 
  

בגיל   ילדים  על  חל  מוכר  ילדים  לגן  רישום  ,חובת  הרישום    3יובהר  בגיל  ואילך 
 כמופרט להלן : 

  

 : גילאי הרישום
  

)תיקון מס'   שהתקבל    2013  –( התשע"ג    32בהתאם לחוק לימוד חובה 
 08-07-2013בכנסת ביום א' באב תשע"ג 

 
  

 כיתה א' 
 )שנה נוספת( 

 תאריכים 
  

 י' בטבת התשע"ה 
 י"ט בטבת התשע"ו 

 2015בינואר  1
 2015בדצמבר  31

  

  
 חובה – 5גילאי 

  
 תאריכים 

 כ' בטבת התשע"ו 
 ב' בטבת התשע"ז 

 2016בינואר  1
 2016בדצמבר  31

  
 רשות  -4גילאי 

  
 תאריכים 

 ג' בטבת בתשע"ז 
 התשע"ח י"ג בטבת  

 2017בינואר  1
 2017בדצמבר  31

  
 טרום רשות  – 3גילאי 

  
 תאריכים 

 י"ד בטבת התשע"ח 
 כ"ג בטבת התשע"ט 

 2018בינואר  1
 20בדצמבר  31

 lnk.קיצור דרך -רישום לשנהל תשפב   מועדי

מועדי%20רישום%20לשנהל%20תשפב%20-%20קיצור%20דרך.lnk
מועדי%20רישום%20לשנהל%20תשפב%20-%20קיצור%20דרך.lnk
מועדי%20רישום%20לשנהל%20תשפב%20-%20קיצור%20דרך.lnk
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 ישובצו על בסיס מקום פנוי ועל סמך שיקולי המערכת.  16.2.21הנרשמים לאחר  

 , לתשומת ליבכם

האינטרנט )לא ניתן יהיה לסייע ללא  חובה לשמור על אישור הרישום דרך אתר     
 הצגת אישור זה( 

השעות      בין  הרישום  בתקופת  לרשותכם  יעמוד  ובירורים  לשאלות  טלפוני  מענה 
 932שלוחה  9802220-04בטלפון :   8:30-14:00

     כל הילדים חייבים ברישום     

הרישום  תושבים חדשים/ /תושבים שהעתיקו כתובת מגורים , יש להתעדכן באופן     
 במידעון הרישום 

יש לוודא טרם הרישום כי כתובת המגורים בספחי תעודות הזהות של שני ההורים     
 מעודכנת כולל כתובת הילדים 

 בהצלחה ברישום! 

חובה בעת הרישום לצרף צילום תעודת זהות של שני ההורים עם הכתובת  
 המעודכנת בצירוף ספח עם פרטי הילדים. 

 
 הרישום יבוצע על ידי ההורים ובאחריותם באופן  מקוון בלבד

 נא לרשום בהערות שתי עדיפויות באזור הרישום שלכם 
 

הרישום לשנת הלימודים תשפ"ב,  לגני הילדים מהווה צעד נוסף במסע של  
 ילדכם לעולם החוויה, הידע והלמידה.

  מחויבת להמשיך וללוות אתכם   ג'ן   –ה מקומית בית  במועצ  מערכת החינוך
 ביד מקצועית ובאוזן קשובה, עד להשלמתו של תהליך מרגש זה. 

אנו בטוחים כי עבור ילדכם זהו צעד קטן בדרך הארוכה, בשביל החינוכי,  
 הערכי והחברתי. הרגשי, 

ושהקורונה כבר    ברצוננו לאחל לכם הצלחה רבה ושנה מלאת אתגרים ונחת
 . אחורינומ

https://education.metropolinet.co.il/#/home?muniCode=480&appId=1
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של הורים שילדם משובץ השנה בגן, על אף שילדכם   לתשומת ליבם 
לשנה"ל תשפ"ב לרישום  לדאוג  עליכם  בגן  לנוחיותכם  לומד השנה  אבל   ,

מראש  ילדכם  ורושמים  במקומכם  המהלך  את  עושים  במערכת    אנחנו 
 הרישום . 

הורים הזקוקים לסיוע והדרכה ברישום באמצעות אתר האינטרנט  
 מוזמנים ליצור קשר טלפוני עם מנהלת הגנים גב' אבתהאג' סלאלחה

 שלוחה  9802220-04טלפון : 

 הרישום יבוצע על ידי ההורים ובאחריותם באופן  מקוון בלבד
 

 לצורך הרישום יש להצטייד במסמכים הבאים 
 

תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה, התואמת את מקום  א.  
המגורים בפועל.        
תעודת הזהות תכלול את הספח שבו פרטי הילד. לא תתקבל כל תעודה מזהה   ב.  
אחרת .        

בהעדר שתי תעודות זהות עם הכתובת יש להביא תצהיר חתום ע"י עורך דין.                                   
 העתק תלוש ארנונה מעודכן שפרטיו זהים לכתובת בתעודת הזהות .  ג.
 ביטול רישום מרשות קודמת גם אם הילד לא למד בפועל .  ד.
יש לצרף מסמכים רפואיים עדכניים ה.

 הורים עצמאיים)גרושים/פרודים/יחידים(ו.  

חוק הכשרות משפטית והאפוטרופסות קובע כי, לצורך רישום הילדים למוסדות       
לת את הסכמת שני ההורים) במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל החינוך יש לקב

 האפוטרופסות של אחד ההורים לא תוחל חובה זו(.
במידה וקיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לפנות להכרעה 

 משפטית בנושא ולהציג בפני מחלקת החינוך את ההחלטות שהתקבלו.
 נוספת למשלוח דואר לקטין:חוק כתובת 

באם ההורים מבקשים לקבל דיוור נפרד בנוגע לילד, יש לעדכן את כתובתם הנפרדת 
במשרד הפנים, הורה של קטין אשר מענו הרשום במשרד האוכלוסין אינו המען 
הרשום של ילדו הקטין, יבקש מפקיד הרישום במחלקת החינוך לעדכן את כתובתו, 

 קטין.בכתובת נוספת למשלוח דואר 
 
 
 

https://education.metropolinet.co.il/#/home?muniCode=480&appId=1


 
 
 
 

6 
 

 – שלא בתקופת הרישום  -מאוחררישום 
הורה שלא ביצע רישום בתקופת הרישום ומבקש רישום מאוחר , הרישום  •

 באתר  השיבוץ יעשה על בסיס מקום פנוי בלבד.
 שינוי כתובת על מנת להשתייך לגן מסוים הינו עבירה על החוק.:  לידיעתכם •
, תהא הרשות רשאית לאמת הפיסית אינה נכונהבמקרה שכתובת המגורים  •

 ותה.את הנתונים בשטח באמצעים העומדים לרש
 

 

 

 

 

• 
 

 
אם אתם עונים על אחד הקריטריונים האלו עליכם להצטייד בנוסף במסמכים  

   המופיעים בטבלה
 

 

 

 

 

 

 
 הרישום אינו שיבוץ

 לכן לעיתים השיבוץ שונה מהגן אליו בוצע הרישום 
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 עקרונות מנחים לשיבוץ
 : חובה ורשות גילאי 

o  ממלכתי  -  מגמה –זרם 
o   תאריך לידה  -גיל 
o  כתובת מגורים   - מרחק 
o  שיקולים פדגוגיים חינוכיים 
o  המשכיות בגן הנוכחי 

 

 מותנה בקבלת זכאות בדיון של ועדת הזכאות והאפיון/ ועדת השיבוץ  -מיוחדחינוך 

   ממלכתי –גילאי טרום רשות  
 הינו על בסיס מקום פנוי.  השיבוץ לגנים אלו

 מירב המאמצים לשבץ את הילדים לגן בקרבת מקום מגוריהם.  יחד עם זאת, נעשה את
התייחסות לשיקולים   ים, תוךשל הילדים לכיתות הגן נעשה ע”י גורמים מקצועי השיבוץ

 מערכתיים ועוד.  פדגוגיים, לגילאים ולאיזון מגדרי השיבוץ )במידת האפשר(, לצרכים
  גן מיטבי  תהליך זה נעשה בראיה מערכתית ובמטרה לקדם אקלים 

 

 בקשת העברה או בקשה חריגה 
 2021כרטיס כניסה לגן יישלח בדואר במהלך חודש יוני 

  
 קריטריונים להגשת בקשת ערר: 

 אינטרנטי רישום, ן'ג – בית המקומית המועצה אתר דרך להירשם באפשרותכם
  : שלהלן בכתובת המקוון בטופס
האתר : כתובת  

 
 תהליך הרישום

המועצה.הכניסה לאתר הרישום דרך אתר    
.יש להקליד בשדות המתאימים : מספר זהות ההורה ומספר זהות הילד   

.אנא הקפידו על מילוי פרטים מדויקים בעת הרישום, כולל מספר טלפון ודוא"ל  
 בגמר תהליך הרישום יש לוודא כי אתם רואים את ההודעה

 "פרטי הרישום נקלטו בהצלחה"

 
 בקשות לגן בתהליך הרישום:

  גנים מבוקשים )שתי עדיפויות( במהלך הרישום.2ניתן לבחור 
באפשרות ההורים לבחור גן נוסף שאינו שייך לאזור מגוריהם, תחילה ישובצו ילדים 

מאזור הרישום ולאחר מכן ישובצו תלמידים על בסיס מקום פנוי ובהתאם 
 לקריטריונים שנקבעו.

 

 

 השיבו  מת יל  ך ורק עם תום התקופה הרשמית של הרישום.
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 בצירוף מסמכים רלוונטיים.  סיבות רפואיות חריגות .1
 סיבות סוציאליות בצירוף אישורים רלוונטיים.  .2

 פדגוגיים!  -מערכתיים  שינוי יעשה על בסיס מקום פנוי בגן המבוקש ושיקולי דעת  כל
  

את האסמכתאות לבקשת ערר כגון: חוות דעת רפואית/פסיכולוגית, מעבר דירה וכו’  
 יש להעביר למחלקת חינוך  

 חשוב להבהיר שחוות דעת של גננת, איננה קבילה כמסמך לוועדת ערר. 
 . 21.6.2021 -לא יאוחר מתאריך ה   את בקשת הערר יש להגיש

  
 ם באינטרנט. הבקשה תוגש באמצעות טופס ערר מקוון באתר הרישו

 לתשומת ליבכם, לא ניתן לערער על החלטות ועדת הערר! 
 2021תשובות להחלטות ועדת הערר ישלחו בדואר במהלך חודש יולי 

 ילדים בעלי צרכים מיוחדים 

המחייבים התארגנות מיוחדת לקראת   הורים לילדים עם צרכים רפואיים מיוחדים
  החינוך לגב' מהא זויהד מזכירת המחלקהלמחלקת  שנת הלימודים, יודיעו על כך

  jann.muni.il-m.hinuch@beit    : במייל
אפוטרופוס של   רלוונטיים. אם הרושם אינו הורה או ויצרפו מסמכים רפואיים

 ההורים. הילד, עליו להמציא ייפוי כוח חתום על ידי
 פיזית/שמיעתית/ראייתית הנגשה 

הזכאי לשיבוץ בגן מונגש, יודיע על   הורה לילד עם לקות פיזית/שמיעתית/ראייתית 
יעביר אישורים רפואיים עדכניים )בתוקף בחצי שנה   כך בעת הרישום ובמקביל

 האחרונה(. 
    - לגב’ מהא זויהד מזכירת מחלקת החינוך יש לפנות בעת הרישום

 רישום מוקדם להורים או ילדים בעלי מוגבלות 
מוסד חינוכי, הנכם זכאים   כם זקוק בשל מוגבלות להתאמה פיזית שליאם ילד 

המועד הפורמלי לפתיחת הרישום. הרישום   לרשום את ילדיכם ברישום מוקדם לפני
של השנה הקודמת לתחילת שנת הלימודים בה   בחודש יוני   עשותיהמוקדם יכול לה 

חודשים לפני המועד המשוער של תחילת   15יחל ללמוד. כלומר, הרישום יתבצע 
 .  זכות ולא חובה מבקשים להבהיר כי הרישום המוקדם הינו  הלימודים. אנו

  

 מידע על אופן הרישום לחינוך מיוחד

מיוחד   לחינוך  זכאות  לקבלת  לתיקון  ההערכות  בכפוף  נערכת  תשפ”ב    11בשנה”ל 
 לחוק החינוך המיוחד 

 זכאות לשירותי חינוך מיוחד מוענקת באמצעות ועדות סטטוטוריות: 

ועדה של צוות רב מקצועי למתן שירותי חינוך מיוחד באמצעות שעות תמיכה בתוך  
 הגן )שעות שילוב( 

ויסתיימו בסוף מאי    1202הוועדות למתן הזכאות יחלו בינואר    -  ועדת זכאות ואפיון
. תלמידים הנכנסים לראשונה למערכת החינוך, יש לבצע רישום במחלקת חינוך.  2021

 במקביל יש להגיש את הבקשה לוועדה, למחלקת החינוך  

mailto:m.hinuch@beit-jann.muni.il


 
 
 
 

9 
 

 

מיום   יאוחר  לא  ופסיכולוגיים    31.03.2021במועצה  רפואיים  מסמכים  בצרוף 
 רלוונטיים: 

אית תקשורת / פסיכיאטר ובדיקות ראיה  אבחון פסיכולוגי/ רופא התפתחותי/ קלינ
 !!!!  31.3.2021ושמיעה. לא יתקבלו בקשות אחרי  

: ניתן להגיש בקשה לוועדות אפיון וזכאות גם אם לא הושלם תהליך חוות  לידיעתכם
בכפוף לאישור על התחלת תהליך    31.03.2021  - הדעת המקצועית, זאת לא יאוחר מ

 ולם של כל המסמכים! מהגורם המאבחן. יש להגיע עם עותק מצ 

ה   לתיקון  חינוך    11בהתאם  לשירותי  זכאי  שימצא  תלמיד  המיוחד,  החינוך  לחוק 
מיוחד, יוכלו הוריו לבחור את המסגרת החינוכית בה יממשו את זכאותו: גן חינוך  

 רגיל עם סיוע או בתוך גן לחינוך מיוחד. 

וועדות   וע”פ שיקול  שיבוץ התלמידים למסגרות החינוך המיוחד באחריות  השיבוץ 
דעתן. יודגש שהבחירה ניתנת להורים על בחירת סוג המסגרת אך לא על בחירת הגן.  
אנו נעשה מאמץ להיעתר לבקשת ההורים בשיבוץ לגן עפ”י בקשתם, אך יודגש שאין  

 התחייבות לכך. 

בבחירת אפשרות לגן חינוך מיוחד אין הרשות מתחייבת בשמירת המקום בגן בו היה  
 משובץ בשנה הקודמת. 

החינו במערכת  הלומדים  מנהלת    ך,תלמידים  וזכאות באמצעות  אפיון  לוועדת  יפנו 
לקבל   ניתן  נוספות  הנחיות  ובקהילה.  בגן  התהליכים  שמוצו  לאחר  במחלקת  הגן, 

   בטלפון מספר: לגב' מהא זויהד מזכירת המחלקהולפנות   החינוך

 930שלוחה   9802220-04

  jann.muni.il-m.hinuch@beit    או במייל :
 

 חשוב!!! חיסונים לתלמידי הגיל הרך 

עוד לפני שילדכם מגיע לגן, דאגו שיהיה מוגן! ההרשמה לגן היא הזדמנות מצוינת  
לבדיקה האם ילדכם קיבל את כל החיסונים המומלצים. אנו ממליצים לגשת לטיפת  

 . חלב לבדיקת מצב החיסונים ולהשלמת החסר על פי הצורך

 

mailto:m.hinuch@beit-jann.muni.il
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 ביטול הרישום 

 ביטול רישום עקב העתקת מגורים 

בכתב   מיידית  להודיע  חייבים  לגן,  ילדיהם  רישום  את  לבטל  המבקשים  הורים 
היחידה לחינוך קדם יסודי לכתובת המייל    –ובחתימת שני ההורים למחלקת חינוך  

 של מנהלת הגנים  

jann.muni.il-ganim@beit 

ביטול עקב מעבר דירה בלבד יתבצע עם אישור רשמי של אזור המגורים החדש אליו  
שני   של  זהות  תעודות  וצילום  דין(  עורך  ע”י  חתום  חוזה  או  )ארנונה  הילד,  עובר 

 ההורים עם הכתובת החדשה.

 הגנים יש לוודא את קבלת המייל עם מנהלת  

 ת ביטול רישום לגילאי טרום רשו

ולה הרישום  לבטל  המעוניינים  ילדיהם    עבירהורים  לגרוע  את  או  אחרת  לכתובת 
 ממצבת תלמידים יש להמציא את האישורים כלהלן: 

 תעודות זהות של ההורים + ספח עם פרטי הילדים.  2 -א

 אישור מהגן החלופי על רישומו של ילדכם. 

 מכתב בקשה מפורט חתום ע”י שני ההורים. 

על סמך החלטת משרד החינוך אליו מועברים המסמכים. היה  ביטול הרישום יתבצע  
וההורים יהיו מעוניינים לרשום שוב את ילדיהם לאחר הודעת הביטול, אין הרשות  

 מתחייבת לרישום / לשיבוץ הראשוני )טרם הביטול(. 
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 השארת תלמיד שנה

: גננת הגן תעביר המלצה לשירות הפסיכולוגי. פסיכולוגית  התהליך יבוצע באופן הבא
שנה   להשאירם  שהוחלט  תלמידים  המאותרים.  התלמידים  על  תצפיות  תבצע  הגן 
ובאחריותם   ההורים  על  הפסיכולוגי.  מהשירות  החלטה  מכתב  יקבלו  בגן,  נוספת 

דם  לביצוע רישום שנה נוספת בגן בו למד שנה קו   החינוךלהעביר את המכתב למחלקת  
 לכן.  

השיבוץ ייעשה על בסיס    -( מכתבים שיגיעו למחלקת רישום לאחר המועד הנקוב  31.5)
 מקום פנוי בלבד. 

באם ההורה מבקש שיבוץ בגן חלופי, יציין על המסמך של השירות הפסיכולוגי את  
 הבקשה. השיבוץ ייעשה על בסיס מקום פנוי.  

א ניתן להשאיר תלמיד שנה  ל   -בקשת השארת תלמיד שנה נוספת בכיתת טרום חובה  
נוספת בגן טרום חובה. טובת הילד להעלותו לגן חובה ובמידת הצורך להשאירו שנה  

 נוספת בגן חובה.   

 שיבוץ תלמיד למוסד חינוכי בו עובד קרוב משפחה

 חל איסור לשיבוץ תלמיד במוסד חינוכי בו עובד קרוב משפחה ממדרגה ראשונה.  

 ילדי חוץ 

בבית  המבקשים לרשום את ילדיהם במוסדות החינוך    ג'ן   –בית  הורים שאינם תושבי  
חוץ    ג'ן  - תלמידי  בוועדת  תידון  הבקשה  מפורט.  בקשה  מכתב  להעביר  מתבקשים 

, על ההורים לצרף לבקשה אישור המועצה  והתייחסות תישלח חזרה להורים. יצוין כי
 בה מתגוררים המאשר לתלמיד ללמוד מחוץ לרשות בה מתגורר בפועל. 

 נוהל שיבוץ אחים בגנים 

התאומים   את  להפריד  מבקשים  הורים  באם  אלא  זהות,  בכיתות  ישובצו  תאומים 
 לכיתות נפרדות. על ההורים להגיש בקשה בכתב לדיון. 

בכ  ישובצו  אחים  זאת,  כיתות  לעומת  אין  באם  סמוכות.  גן  בכיתות  נפרדות  יתות 
 סמוכות/ תנאים לא מאפשרים, ישובצו בכיתה זהה. 

בבקשה לשיבוץ במוסד חלופי שלא על פי אזור רישום, לא יאושר שיבוץ אחים בכיתה  
 .זה
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 חשיבות הגמילה מטיטולים 

 הורים יקרים, 

המחנכים עסוקים בהקניית הרגלים  שנים הוא גיל שבו אתם ההורים ואנו  2-3גיל  
לילדים. אחד ההרגלים החשובים בתקופה זו הוא החינוך להרגלי ניקיון. אנו  

מודעים לכך שאחת הסוגיות המעסיקות אתכם ההורים, היא הצורך לגמול את  
הילד מטיטול, לקראת הכניסה לגן. חינוך להרגלי ניקיון )גמילה מטיטול( הינו  

שנים יכולים   3-2.5התפתחותית. רוב הילדים בגילאי    תהליך המתבסס על מוכנות
לשלוט בצרכיהם. הצלחת תהליך הגמילה תלויה ברצון הילד וביכולתו, אך במידה  

 רבה גם בכם ההורים. 

על מנת לסייע לתהליך הגמילה, אנחנו מציעים סדנאות ייעוץ והדרכה במרכז לגיל  
 . הרך ו/או יעוץ פרטני 

 צמודה בחינוך הרגיל בקשה לסייעת רפואית 

הורים המבקשים סיוע של סייעת רפואית צמודה לילדם בחינוך הרגיל ישלחו במעמד  
למועד   עדכניים  רפואיים  מסמכים  בצירוף  בקשתם  את  המפרטת  פנייה  הרישום 

 ההגשה ולא יאוחר משישה חודשים.  

 למייל  לחינוך קדם יסודי יש לשלוח  ליחידהמסמכים  

 

יודגש כי, בקשות שיועברו במועד מאוחר יותר נתקשה לסייע מאחר ואת הבקשות  
 נדרש להעביר למשרד החינוך במועדים קבועים מראש.  

 קריטריונים להקצאת מלווה אישי לתלמיד 

 לטיפול פולשני אקטיבי בשגרה: 

תלמיד הנדרש רק לאחת מהפעולות המפורטות להלן על פי חוות דעת רופא המטפל  
י ודרישה  ואינו  התלמיד  לגיל  התייחסות  תוך  זכאותו  תישקל  עצמאית,  לבצען  כול 

 : לעצמאותו בטיפול 

 מתן חמצן 

 שאיבת הפרשות דרך טרכאוסטום 

 צנתור שלפוחית השתן 

 הזנה דרך זונדה/גסטרוסטום 

jann.muni.il-ganim@beit 
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 ניטור רמת סוכר והזרקת אינסולין 

 להשגחה למניעת מצב מסכן חיים מיידי:

לאחר   תיבדק  לסיוע  מומחה  הזכאות  רופא  של  עדכנית  רפואית  דעת  חוות  קבלת 
 בתחום בלבד, להלן המצבים הרפואיים הכלולים בקטגוריה: 

אלרגיה מסכנת חיים למזונות הבאים: חלב, בוטנים, סומסום, אגוזים, ביצים ודגים  
 בלבד ובתנאי שמלווה באסטמה אלרגית. 

 התקפים בחודש.   2-אפילפסיה כללית לא מאוזנת, כלומר יותר מ

 הפרעת קרישה חמורה עם נטייה לדמם לא מבוקר.

 סכנת חיים מידית מפגיעה פיסית, כגון לאחר השתלת קוצב לב. 

* יש להדגיש כי בשנת הלימודים תשפ"א ייתכנו שינויים בנוגע לאישור תקנים ולכן  
 יש לעקוב ולהתעדכן באמצעי התקשורת לגבי הגשת הבקשות לשנה"ל תשפ"ב. 

לחינוך קדם יסודי כי    היחידהההורים לעקוב ולבדוק מול    עם קבלת השיבוץ לגן על
 הועברו המסמכים והוגשה הבקשה למשרד החינוך.

 

  

 

 

תכנית ניצנים –  מופעלת במסגרות גני טרום חובה בכפר, )13 מסגרות( משעה  
14:00 עד השעה 16:00 , ועל פי הקריטריונים או המודלים המוכתבים ממשרד  

 החינוך  . 

 עלות תכנית שנתית  500 ₪ - ) 50 ₪ פר חודש לתלמיד/ה,  על פי אשכול רמה 3( 

הרישום יתבצע באמצעות טופס התחייבות להשתתפות בתוכנית ניצנים המושתל  
 באתר הרישום האינטרנטי או במחלקת החינוך.

הפעילות לצהרונים כוללת צוות מקצועי, ארוחת צהרים חמה ובריאה, פעילות  
 חווייתית, למידת ערכים חברתיים ופעילויות העשרה.

ג'ן   -ניתן ליצור קשר עם רכזת תכנית ניצנים במועצה המקומית בית   

 גב' אמאני ולי מחמוד  –  נייד     0505776772

   

 

 

 

 
 

 ניתן להוריד מאתר האינטרנט של המועצה או מאתר הרישום –טפסולוגיה 
 האינטרנטי במקביל לרישום .

 תכנית ניצנים   –הרישום לצהרונים  
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 רשימת גני הילדים חובה וטרום חובה 

Documents\U: (5)\.רשימת גני חובה וטרום חובה ומיקוםdoc 

. מחלקת החינוך תעמוד לרשותכם בכל שאלה   

 

 

 

 

 

 

 
 

 שעות פעילות ב נים בימים הר שונים

 להל  שעות הפעילות ב נים בימים הר שונים:

  ולילדים ש ו שנתם הר שונה ב   עירוני:3לילדים בשנתו   יל 

 10:00ביום הר שו  עד השעה 

 11:00ביום השני עד השעה 

 ה ל מהיום השלישי הלימודים יתקיימו   דרם.

 הלימודים יתקיימו   דרם ה ל מהיום 5 ו-4לילדים בשנתונים של  יל י 

 .הר שו 

 ב ה צ ל ח ה
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