גן תפוח בדבש

מידע כללי

הורים יקרים,
הכניסה לגן עירוני הינה צעד חשוב ומשמעותי המלווה בהתרגשות ובחששות.
לנו חשוב שתהליך הרישום יהיה בעבורכם קל ,נגיש וזמין.
אנו עומדים לשירותכם ונשמח לסייע לכם בכל פנייה ממועד הרישום ועד השיבוץ.
לתשומת לבכם! על אף שילדכם מבקר השנה בגן העירוני ,עליכם לדאוג לרישומו
מחדש בשנה הבאה.
לנוחותכם ,מפורטים בחוברת שלבי תהליך הרישום והשיבוץ.

האגף לחינוך קדם יסודי
רחוב הכרמל  ,20ראשון לציון
מוקד טלפוני
טלפון ,03-9547979 :פקס03-9547515 :
מענה טלפוני בימים א'-ה' בין השעות15:00-08:00 :
היחידה לרישום ושיבוץ
טלפונים03-9547516,03-9547517 :
מועדי קבלת קהל בתקופת הרישום המוכרזת
בימים א’-ה’ בין השעות14:30-08:30 :
ביום ב’ בין השעות18:00-16:00 :
מועדי קבלת קהל במהלך השנה
בימים א' ,ד’ ,ה’ בין השעות14:00-08:30 :
ביום ב’ בין השעות18:00-16:00 :
מידע בנושא גביית תשלומי חינוך
מינהל הכספים  -אגף הכנסות  -יחידת פרט
טלפון03-9547217, 03-9547225 :
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גן אגוז של זהב

מידע כללי

תאריכי הרישום לגני הילדים
הרישום למוסדות החינוך העירוניים לשנת הלימודים התשע”ז יערך בין התאריכים:
יום שני ,ה ,11.01.2016-א' בשבט התשע"ו,
עד יום ראשון ,ה ,31.01.2016-כ"א בשבט התשע"ו.
לא כל הקודם זוכה! אין משמעות בשיבוץ לתאריך בו יבוצע הרישום ,בתנאי שייערך
במהלך תקופת הרישום המוכרזת.
גילאי הרישום
בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מס’  32התשע”ג  2013 -שהתקבל בכנסת ביום א’ באב
תשע”ג.08.07.2013 ,
גילאי 5
ילדים שנולדו בין התאריכים:
כ״ה בטבת התשע״א  1 -בינואר 2011
עד :ה׳ בטבת התשע"ב  31 -בדצמבר 2011
גילאי 4
ילדים שנולדו בין התאריכים:
ו׳ בטבת התשע"ב  1 -בינואר 2012
עד :י״ח בטבת התשע”ג  31 -בדצמבר 2012
גילאי 3
ילדים שנולדו בין התאריכים:
י״ט בטבת התשע”ג  1 -בינואר 2013
עד :כ״ח בטבת התשע”ד  31 -בדצמבר 2013
ילדים בלתי גמולים בגני הילדים
• ישנה חשיבות רגשית וחברתית לעובדת היות הילד גמול (שולט בצרכיו) בכניסתו לגן
העירוני.
לידיעתכם! אם הילד אינו גמול ,אנו מבקשים לסיים את תהליך הגמילה עד לתחילת שנת
הלימודים או לכל המאוחר כחודש לאחר תחילת השנה.
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