
 

  

 הרשמה לגני הילדים ולכיתות א'

 לשנת הלימודים תש"פ
 

 ,הורים יקרים

  ם העולים לגני הילדים ולכיתות א'.ילדיהאנו מקדמים בהתרגשות את 

 

 תש"פ:ההרשמה לשנת הלימודים 

 רישוםתיחת פ –11/3/2019 ,ד' באדר ב' תשע"ט יום ב',

 רישוםגירת ס – 30/04/2019 , כ"ה בניסן תשע"ט ,יום ג'

את כל הילדים ום אלו שלמדו השנה בגן, ג -יש לרשום את כל ילדי הגנים  –ומת ליבכם לתש
 העולים לכיתה א'.

 

 :ילדים שנולדו בין התאריכים – י רישוםגילא

 : לכיתה א'

 2013בדצמבר  31 –כ"ח בטבת התשע"ד  עד 2013בינואר  1 –י"ט טבת התשע"ג 

 גן חובה: - 5גילאי 

 2014בדצמבר  31 –ט' בטבת התשע"ה  עד 2014ואר בינ 1 –כ"ט בטבת התשע"ד 

 :גן טרום חובה – 4גילאי 

 2015בדצמבר  31 –י"ט בטבת התשע"ו  עד 2015בינואר  1 –י' בטבת התשע"ה 

 :טרום חובה -גן טרום  – 3גילאי 

 2016בדצמבר  31 –ב' בטבת התשע"ז  עד 2016בינואר  1 –כ' בטבת התשע"ו 

 

 
 רך אתר האינטרנט של המועצה בלבד, ומחייב הכנסת פרטי : דהליך ההרשמה והתשלום

 תש"פ. –כרטיס אשראי. חיוב יתבצע עם תחילת שנת הלימודים 

 ש לפנות לאגף שח"ק לרישום.י  -במקרה חריג/תשלום באמצעי אחר 

 : נשתדל להתחשב בבקשות השיבוץ.2019בקשת השיבוץ לגן תושלם בחודש אוגוסט  שיבוץ . 

 'תבצע בבתי הספר.י -תבצע באתר, תשלום : רישום יכיתות א 

 ום יגרום לעיכוב שיבוץ ילדכם בגןו/או התשל איחור בהרשמה 

 



 

  

 אגרת חינוך:

 בעו על פי שנת תשע"ט. תשלומי החינוך נק

 יעודכנו התעריפים. –לאחר פרסום האגרה על ידי ועדת החינוך של הכנסת 

 4 – 3גילאי 

)גני טרום טרום חובה וגני טרום 

 חובה(

 

 5**גילאי *

 גן יוח"א + גן רב גילי 

 , אפיקים, ישורון, סביוןמעיין

 וקשת

 

 5גילאי 

 ן מוריהג-חינוך רגיל 

 סיתסיאגרת חינוך ב אגרת חינוך בסיסית אגרת חינוך בסיסית

 49 ביטוח 49 ביטוח 49 ביטוח

 79 סל תרבות 79 סל תרבות 79 סל תרבות

 175 קרן קרב 175 קרן קרב 175 קרן קרב

 60 טיולים 60 טיולים 60 יוליםט

   1000  יוח"א  

סה"כ )ללא 

 1363 סה"כ 363 "ניצנים"(

סה"כ )ללא 

 363 "ניצנים"(

 
 שנת הלימודים הבאה. לקראת בנפרד תפורסם  – "ניצנים" תוכנית 

 
 

 

 

 מאחלות לכן שנת לימודים פוריה

 על אדרי                                                                 דורית ביתן                                                

 נהלת אגף שח"קמ                            רכזת גני ילדים                                                                       

 08-6596221ת אגף שח"ק     מזכירו                                                 

 08-6596203מחלקת גני ילדים                                                           

 החינוך החלטת משרד כל ילדי גן שהוא גן יוח"א מחוייבים בתשלום מלא לפי***


