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 הורים יקרים,

פתוח את ושמחים ל 'מקדמים בברכה את ילדי הגנים והילדים העולים לכיתות א אנו

 .גתשפ"הלימודים לשנת ההרשמה 

 בבוקר 09:00בשעה  (2320 במרץ 14) גתשפ"  אדרב כא' יליששהרישום יחל ביום 

 (2023באפריל  17) גתשפ"ניסן ב' כו שני ויימשך עד יום 

 ה בגן מחויבים ברישום!יגם ילדים ממשיכים שנה שניבכם, לתשומת לי

 

 גילאי הרישום

 2017בינואר          1      -   זתשע" ג' בטבתהתאריכים:  –כיתה א 

 2017  בדצמבר    31   -   חתשע"י"ג  בטבת                                      

    2018      בינואר     1  -   ח"עתש בטבת י"ד  התאריכים:  – 5גילאי 

 2018  בדצמבר    31   -   טתשע" בטבת "גכ                                      

     2019   בינואר        1   -  טתשע" בטבת "דכ התאריכים:   – 4גילאי 

 2019    בדצמבר   31        -  "פתש  בטבת  'ג                                      

 2020    בינואר       1          -"פ תש בטבת 'ד התאריכים:  – 3גילאי 

 2020 בדצמבר    31   -     פ"אתש בטבת"ז ט                                     

 פירוט תשלומים:

 ₪    69 ביטוח תאונות אישיות  

 ₪    79 סל תרבות 

 ₪  175 קרן קרב 

 ₪    60 טיולים 

 ארוך, גני חובה( יוח"א )יום חינוך 

 קשת, סביון, אפיקים וישורון -גנים

1,000    ₪ 

 

 .יוח"א מוגדר יום חינוך ארוך מתוקף חוק חינוך חובה –גני יוח"א **

  הנו חובה, ולא על פי בחירת ההורים.₪(  1000הרישום והתשלום  ליוח"א ) 

 הרשמה באתר, תשלום בבתי הספר. אגרה תפורסם להורים ע"י בית הספר. -כיתות א' 

עדת החינוך של הכנסת ו, במידה ויהיו שינויים מוגהמחירים לפי שנת הלימודים תשפ"

 נעדכן בהתאם.

 רישום לגני הילדים

 'ולכיתות א

 דתשפ" לשנת הלימודים
 



 

  

 

 

 

 **הבאה לקראת שנת הלימודיםכנית ניצנים תפורסם בנפרד ת**

 

 לום: הליך ההרשמה והתש

פרטי הקלדת בבוקר( מחייב  9:00ל מהשעה )הח דרך אתר האינטרנט של המועצה

במועד הרישום ולא בתחילת שנת החיוב יתבצע שימו לב שהשנה כרטיס אשראי, 

  הלימודים.

 יש לפנות לאגף שח"ק. –במקרים חריגים 

 

השיבוץ יתבצע בתום תקופת ההרשמה והודעה תישלח להורים במהלך  

 יוני. -חודשים מאי

במועד )להלן תקופת ההרשמה בין התאריכים מך הרשמה סעל  בעקהשיבוץ י 

ולא על בסיס "כל הקודם זוכה". מעבר  (2023באפריל  17  - 2023במרץ  14

 לכך, המשרד ינקוט שיקולים מקצועיים בלבד.

 אי הרשמה בתקופת ההרשמה יגרור שיבוץ על בסיס מקום פנוי בלבד! 

 

 

  

 
 
 

 08-659622 מזכירות אגף שח"ק                                                          08-6596203          

 

 
 טל בן ארי קדוש

 מנהלת גיל רך יישובי
 יעל אדר

 אגף שח"ק מנהלת
 

 ה ומוצלחתילכם שנת לימודים פוריאנו מאחלים 
 

 


