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 2020ינואר  20

 "ג/טבת/תש"פ כ

 חטיבות הצעירות, שנת הלימודים תשפ"אגני חובה במסגרת ה הרישום לגני ילדים ול

 מועדי הרישום 

 27התשפ"א יחל ביום שני  א' בשבט התש"ף )הרישום לבתי ספר ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים 

 (.2020בפברואר  16(  ויימשך עד יום ראשון  כ"א בשבט התש"ף )2020בינואר 

 גילאי הרישום 

 :  2013- (, התשע"ג 32בהתאם לחוק לימוד חובה )תיקון מס' 

 2015בינואר  1  - י' בטבת התשע"ה  התאריכים : - 5גילאי  

 2015בדצמבר  31  - י"ט בטבת התשע"ו                              

 2016בינואר  1  - כ' בטבת התשע"ו התאריכים : - 4גילאי  

 2016בדצמבר  31  - בטבת התשע"ז ב'                              

 2017בינואר  1  - ג' בטבת התשע"ז התאריכים : - 3גילאי  

 2017בדצמבר  31  - י"ג בטבת התשע"ח                              

  חריגי גיל רך :   

 .3רישום של מי שלא מלאו להם   לא יתאפשרלתשומת לבכם, החל משנת הלימודים התשפ"א  

 )כולל(.  15.1.2018עד  1.1.2018 -לאור האמור, לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ 

 

 הרישום הינו אינטרנטי בעיקרו ויש לבצעו במהלך הלו"ז הרשום מעלה. 

 )פעיל רק במועד הר"מ( חינוך  למוסדות רישוםלהלן הקישור: 

 09-9538205ניתן לקבל עזרה טלפונית מתמרה במידת הצורך, 

 

https://education.metropolinet.co.il/#/home?muniCode=7375


 אלפי מנשה  –מועצה מקומית                                

 מחלקת חינוך                            

 

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

 09-7926336פקס: 

 orlyp@alfe-menashe.muni.il -מייל

 

 לתשומת לבככם, 

 .הרשות בלבדאפשרי לתושבי רישום באינטרנט ה •

            ,במשרד מחלקת החינוך אפשרי גם הרישום עם הרישום הדיגיטלי, כלל וכלל לטובת מי שלא הסתדר  •

   .8:00-12:00 –בשעות ה'  -ימים א'ב

 כרטיס אשראי/ פרטי חשבון בנק. ,יש להצטייד בצילום ת.ז של שני ההורים

צילום ת.ז של שני  ,מתבקשים להגיע עם צילום חוזה שכירות/קניה ,תושבים חדשים שכתובתם עדין לא מעודכנת

 ההורים וביטול רישום מהעיר שבה התגוררו קודם לכן.

תוכלו לבקש חברים או גנים מסויימים ובהחלט ניקח את  - אנו מפעילים שיקול דעת נרחב בעת השיבוצים •

 הבקשות בחשבון, עם זאת אין בכך התחייבות מצידנו למלא אחר בקשותיכם. 

אנו ממליצים להורים הצופים קושי מסויים בהשתלבות ילדם בגן, להציג בפני רכזת החינוך המיוחד  •

החינוך את המסמכים ו/או הדו"חות ההתפתחותיים/רפואיים/פסיכולוגים, אשר עשויים לשפוך אור במחלקת 

 עבור אותם ילדים. הנגשה/על הבעיה ויקלו על גיבוש תוכנית קליטה

 חשוב ביותר לעשות ככל שניתן על מנת לסיים את תהליך הגמילה מחיתולים עד תחילת שנת הלימודים. •

 או מסרונים, בהתאם  "לרישום והשיבוץ באמצעות דואדיווח להורים על תוצאות ה •

 ל או מספר הטלפון שמסר הרושם. "לכתובת הדוא      

 . 09-7925511הרישום לצהרונים מתבצע במתנ"ס אלפי מנשה,   •

 

 

 בברכה ובהצלחה לכולם,

 

 אורלי פרלמן

 מנהלת מח' החינוך 


