
רשימת גני הילדים
מוכר שאינו רשמי - חרדי

מס' גן 
ברשות

מספר גן 
טלפוןשכונהשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגןבמשה"ח

03-9494016רמת אליהו3-4חרדיוילנסקי וולף 2מגן אברהם-מעיין-)בנים(515548065

03-9494016רמת אליהו4-5חרדיוילנסקי וולף 2מגן אברהם-מעיין-)בנים(516548073

053-6243199נווה חוף3-5חרדיארגמן 6היהלום שבכתר501166892

050-2140800רביבים/גני ראשון3-4חרדיקלאוזנר יוסף 3אור הללויה520374074

03-9580383רביבים/גני ראשון3-4חרדיקלאוזנר יוסף 1נשי אגודת ישאל522367854

052-6426389רמב"ם3-5חרדיפישלזון 1חדר ראשון503168583

054-6642677רמב"ם3-4חרדייהודה לייב 33גני אגודת ישראל – בנות50745013

054-6642677רמב"ם4-5חרדייהודה הלוי 8צ"ג – בנות50519521

054-6642677רמב"ם4-5חרדיירושלים 39רשת גני אגודת ישראל- בנים508474197

054-6642677רמב"ם3-4חרדיירושלים 39רשת גני אגודת ישראל- בנים523474171

03-7161405רמב"ם3חרדיצ"ג בנות 34רשת חב"ד517550533

03-7161405רמב"ם4חרדיצ"ג בנות 34רשת חב"ד518550541

03-7161405רמב"ם5חרדיצ"ג בנות 34רשת חב"ד519550558

03-9580348שיכון המזרח4-5חרדיהנביאים 13אור מלכה חב"ד )בנות(511564468

03-9580348שיכון המזרח3-4חרדיהנביאים 13אור מלכה חב"ד )בנות(512564476

03-9580348שיכון המזרח4-5חרדינחמיה 111אור מלכה ת"ת חב"ד )בנים(513542514

03-9580348שיכון המזרח3-5חרדינחמיה 111אור מלכה ת"ת חב"ד )בנים(514549139

054-6642677שיכון המזרח4-5חרדיהרקפת 31אגודת ישראל בנות509716373

054-6642677שיכון המזרח3-4חרדיהרקפת 31אגודת ישראל בנות510718569

050-4138058קרית גנים 4-5חרדינגבה 7בנות חנה –מגן אברהם 526987645

050-4138058רמב"ם3-5חרדיתורה ועבודה 30מעיין-תורה ועבודה 50447860

בנות חנה –מגן אברהם 527567567
050-4138058רמת אליהו 3-4שמואל הנביא 7שמואל

לקראת הרישום לשנת הלימודים תשע"ט, הורה המעוניין לרשום את ילדו בגן מוכר שאינו רשמי, ניתן יהיה לבצע 
רישום לגנים אלו באמצעות אתר האינטרנט העירוני או בעמדות הרישום במרכז הרישום בעירייה )רחוב הכרמל 20, 

קומה 1 אגף ד'(.
• רישום לגני הילדים –מוכר שאינו רשמי- חרדי מיועד לתושבי ראשון לציון בלבד.	
• פתיחת הגן מותנת במספר הנרשמים ברשות על פי תקן פתיחת גנים במשרד החינוך.	
• ניתן לבצע רישום לגן שיש לו רישיון בר תוקף לשנת הלימודים תשע"ח.	
• על פי הנחיית משרד החינוך, לא יכול נציג בעלות כלשהי לשמש כאפוטרופוס למספר תלמידים ולבצע רישום 	

ברשות המקומית.
• הרשות מהווה מרכז רישום בלבד. 	

הרישום יתבצע בהתאם להנחיות להלן:
לבצע רישום במוסד הבעלות ולאחר מכן לבצע רישום באמצעות אתר הרישום באינטרנט או במרכז הרישום א. 

ברשות המקומית.
ההורה הרושם באמצעות אתר האינטרנט יידרש לצרף במהלך הרישום עותק של שתי תעודות זהות של ב. 

ההורים לרבות נספחים לתעודות זהות ועותק סרוק של נספח ד' חתום בחתימת הבעלות. הנספח מהווה אישור 
של הבעלות למקום לתלמיד בגן הילדים.

ללא צילום תעודות זהות וללא נספח ד' או נספח שלא מולא כראוי, הרישום לא יהיה תקף. ג. 
בקשת העברה - הורה שרשם את ילדו לגן מוכר )לגנים עירוניים( בתקופת הרישום המוכרזת ומבקש להעבירו ד. 

לגן מוכר שאינו רישמי )פרטי המוכר ע"י משרד החינוך - דתי ושאינו דתי( שמורה לרשות הזכות לא לאשר את 
בקשת ההעברה.

רשימת גני הילדים
מוכר שאינו רשמי - שאינו חרדי

מספר גן 
טלפוןשכונהשנתוןמגמהכתובת הגןשם הגןבמשה"ח

03-9622520נווה ים3-4מוכש«ר - שאינו חרדיה' באייר 4גן קידס425413

052-3435255כרמים3-4מוכש«ר - שאינו חרדיהסוכה 14גני זיו חלי426866

03-5219200רמת אליהו3-4מוכש«ר - שאינו חרדיאבא הלל סילבר 2גני תלי427054

050-5546868כרמים3-4מוכש«ר - שאינו חרדיהעסיס 9גני שקד427708

052-2307361רמז3-4מוכש«ר - שאינו חרדיצלליכין 13גן טובה בע"מ432088

03-9506431רמב"ם3-4מוכש«ר - שאינו חרדיצבי פרנק 39בית חלומוטף434464

ילדים מאלף ועד 465617
050-6887710נווה חוף3-4מוכש«ר - שאינו חרדיהמגילה 36טף בע"מ

03-9674889רביבים3-4מוכש«ר - שאינו חרדיאבידן שמעון 55מגן לגן466326

גן נחום/3-4מוכש«ר - שאינו חרדיסמילנסקי 28גן פרפראות בע"מ470781
054-7962442ראשונים

050-5882772רמב"ם3-4מוכש«ר - שאינו חרדירוזנשטיין מרדכי 19גן ניאנושקה715581

050-2453711רמז3-4מוכש«ר - שאינו חרדירוטשילד 101מעון ענת בע"מ720243

052-6601157נחלת יהודה3-4מוכש«ר - שאינו חרדינחמוני 23גן דיסני722793

052-5628422רמב"ם3-4מוכש«ר - שאינו חרדינורדואו 41גן כוכבים723239

גן נחום/3-4מוכש«ר - שאינו חרדיהפלמח  10משחקי ילדות 470708
052-4223510ראשונים

ניתן יהיה לבצע  ילדו בגן מוכר שאינו רשמי,  לקראת הרישום לשנת הלימודים תשע”ט, הורה המעוניין לרשום את 
רישום לגנים אלו באמצעות אתר האינטרנט העירוני או בעמדות הרישום במרכז הרישום בעירייה )רחוב הכרמל 

20, קומה 1 אגף ד’(.
פתיחת•הגן•מותנת•במספר•הנרשמים•ברשות•על•פי•תקן•פתיחת•גנים•במשרד•החינוך. •	

ניתן•לבצע•רישום•לגן•שיש•לו•רישיון•בר•תוקף•לשנת•הלימודים•תשע”ח. •	
רישום• ולבצע• נציג•בעלות•כלשהי•לשמש•כאפוטרופוס•למספר•תלמידים• יכול• על•פי•הנחיית•משרד•החינוך,•לא• •	

ברשות המקומית.
הרשות•מהווה•מרכז•רישום•בלבד.• •	

הרישום יתבצע בהתאם להנחיות להלן:
הרישום  במרכז  או  באינטרנט  הרישום  אתר  באמצעות  רישום  לבצע  מכן  ולאחר  הבעלות  במוסד  רישום  לבצע  א. 

ברשות המקומית.
ההורה הרושם באמצעות אתר האינטרנט או בעמדות הרישום יידרש לצרף במהלך הרישום עותק של שתי תעודות  ב. 
זהות של ההורים לרבות נספחים לתעודות זהות ועותק של נספח ד’ חתום בחתימת הבעלות. הנספח מהווה אישור 

של הבעלות למקום לתלמיד בגן הילדים.
ללא צילום תעודות זהות וללא נספח ד’ או נספח שלא מולא כראוי, הרישום לא יהיה תקף. ג. 

ד. בקשת העברה - הורה שרשם את ילדו לגן מוכר )גנים עירוניים( בתקופת הרישום המוכרזת ומבקש להעבירו לגן 
מוכר שאינו רישמי )פרטי המוכר ע"י משרד החינוך - דתי ושאינו דתי( שמורה לרשות הזכות לא לאשר את בקשת 

ההעברה.
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