
 להורי הילדים שלום וברכה,

מועד הרישום לגני הילדים ולביה"ס לשנה"ל תשע"ט מתקרב ואנו, במועצה, נערכים במרץ כדי 

 לתת לכם מידע מלא ומדויק ושירות מהיר בנושא הרישום.

הכוונה היא לאפשר רישום מהיר, קל ונח דרך האינטרנט ולסיים את כל תהליך השיבוץ במהירות 

כך שכל ילד וכל משפחה תדע לאיזה גן משובץ ילדם, עוד בטרם הסתיימה שנת הלימודים 

 הנוכחית.

 להלן פרטים כלליים על הרישום:

 מועדי הרישום

יחל ביום  התשע"טבה לשנת הלימודים הרישום לבית הספר ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חו

 6כ"א בשבט התשע"ח )  ויימשך עד יום שלישי  (2018בינואר  17א' בשבט התשע"ח )  רביעי

 6.2.18-17.1.18(, 2018בפברואר 

  

ילדים שנולדו בשנת  זכאי רישום לכיתה א'

2012 

1/1/12-31/12/12 

מידע מפורט לגבי הרישום לילדים 

 העולים לכיתה א' יועבר אליכם בנפרד

ילדים שנולדו בשנת  5גילאי 

2013 

1/1/13-31/12/13 

 גן חובה

ילדים שנולדו בשנת  4גילאי 

2014 

1/1/14-31/12/14 

 גן טרום חובה

ילדים שנולדו בשנת  3גילאי 

2015 

1/1/15-31/12/15 

 גן טרום טרום חובה

 

 

 חריגי גיל רך : 

)כולל( יכולים להגיש בקשה לרישום לגן ט.ט.  15.1.2016ועד  1.1.16ילדים שנולדו בין התאריכים 

 . עדת חריגים במחוזוחובה לו

)מצ"ב פירוט קריטריונים וטפסים לרישום ילדים חריגי גיל( את הטפסים יש להגיש לי באופן  

 אישי.

 

 

 

 

 



 

 מהיר וקל –הרישום לגני הילדים באמצעות האינטרנט 

הרישום לגני הילדים ולצהרונים ייעשה באמצעות אתר האינטרנט בלבד ויהיה פתוח לשירותכם 

  .17/1/18-6/2/18בעבור כל הגילאים במועד הרישום בלבד, 

 שימו לב! 

נוכחית בגן כל ילד/ה חייב ברישום לשנה"ל תשע"ט גם אם הוא לומד בשנת הלימודים ה

 שוב.יבי

  .לצורך התחלת תהליך הרישום עליכם להיכנס לאתר הרישום דך הקישור באתר המועצה

הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים, הקפידו למלא את כל הפרטים כולל כתובות מייל. בגמר 

 תהליך הרישום יש לוודא כי אתם רואים את ההודעה: 

  .""פרטי הרישום נקלטו בהצלחה

 ת הרשומה בתעודת הזהות שלכם אינה בהר אדר, לא תצליחו להירשם באתר.אם הכתוב 

 במקרה זה, כדי לבצע רישום עליכם להגיע אל מחלקת החינוך במועצה עם המסמכים הבאים:

 של בית על שמכם בהר אדר  היחוזה שכירות או קני 

 למד  ממחלקת החינוך בעיר בה התגוררתם בעבר )בו מצוין אם  טופס גריעה של הילד/ה

 בחינוך רגיל או מיוחד(

 שתי תעודות זהות מקוריות של שני ההורים 

במידה ואין כרטסת על שמכם במחלקת הגבייה במועצה, יש להסדיר זאת לפני מועד ביצוע  

 הרישום.

 

 

 

 

 

 

 

 גמילה מחיתולים

לפיכך, על ההורים לגמול את גני הילדים אינם ערוכים לטיפול בילדים שאינם גמולים מחיתולים. 

 .לנוחיותכם אני מצרפת עלון בנושא גמילה מחיתולים - ילדיהם עד תחילת שנת הלימודים

  צרכים מיוחדים

בות התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים הורים לילדים הסובלים מבעיות בריאות חריגות המחיי
)סייעת רפואית, סייעת אישית, התאמות ללקויי שמיעה, הנגשת הגן וכו'( צריכים להודיע על כך 

מנהלת החינוך   -, בצירוף מסמכים רפואיים מתאימים, לנאוה טל 1.3.17לא יאוחר מתאריך 
  adar.muni.il-navatal@har המייל כתובת באמצעות

מחלות  צליאק/ מזונות/חשוב להדגיש במיוחד את הילדים הסובלים מאלרגיה מסכנת חיים לסוגי 
 אנא, העבירו את המידע בזמן, בצורה מדויקת ובליווי מסמכים רפואיים מתאימים. –נדירות 

 

  
 

https://www.nzc.org.il/?CategoryID=511
https://www.nzc.org.il/?CategoryID=511
https://www.nzc.org.il/?CategoryID=511
https://www.nzc.org.il/?CategoryID=20&ArticleID=4&SourceID=20&sng=1
https://www.nzc.org.il/?CategoryID=20&ArticleID=4&SourceID=20&sng=1
mailto:navatal@har-adar.muni.il


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

כל הפרטים לגבי הרישום וכל הטפסים הרלוונטיים יועלו לאתר המועצה ביום רביעי הקרוב 
10/1/18. 

 .17/1/18קישור לרישום יתפרסם באתר המועצה ב
אם יש לכם שאלה בנושא הרישום, בקשה או התייעצות, אני לרשותכם במייל. אשתדל להשיב 

 במהירות לכל פניה.
 

 בברכה,
 נאוה טל

 מנהלת מחלקת חינוך ונוער
 הר אדר

 
  
 

 

 
 דחיית הכניסה לכיתה א' בשנה נוספת:

             -            
( לבין יח'  בטבת תשע"ג 1.10.2012תאריכים טו' בתשרי תשע"ג )ילדים שנולדו בין ה

( וקיימת לגביהם שאלה בנוגע להישארות שנה נוספת בגן, )מצד ההורים ו/או 31.12.2012)

מצד הגננת(, יש לבצע עבורם רישום כפול הן בגן והן בביה"ס עד לקבלת החלטה סופית 

 בנושא.

 בתאריכים אלה לפנות לגננת להתייעצות.בכל מקרה, מומלץ להורים שילדיהם נולדו 

 2012ספטמבר -ילדי ינואר

 ילידי תאריכים אלו חייבים להירשם לכתה א' ולא לגן הילדים.

 מידע מפורט על הרישום לכיתה א' יועבר אליכם בימים הקרובים

 


