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 גתשפ"הנחיות רישום לגני ילדים לשנה"ל 

 ברוכים הבאים לגני העיר אופקים 

 !הורים יקרים      
                                            ,שהתקבל בכנסת ביום א'  באב תשע"ג  2013תשע"ג  32תיקון מס'  ,בהתאם לחוק לימוד חובה

לרגל הצטרפותם  ךבת/ךמנהל החינוך מקדם בברכה את בנ . גתשפ"להודיע על פתיחת הרישום לגני הילדים   הריני

 .הצפויה לגני הילדים ומאחל הצלחה בצעדיהם הראשונים במערך הגיל הרך של מינהל החינוך

 

 עד  2022/01/3 שנייום  בתשפ"' בשבט  אביום : מועד הרישום יתבצע_

 . 23/01/2022 בבשבט תשפ" אכ"  ראשוןיום 

 

 :  יתבצע בשני אופנים לגני הילדים הרישום 

 האינטרנטדרך אתר  ןמקוואופן ב  

 קבלת קהל תתבצע בהתאם לתו הירוק, יש לזמן תור באמצעות האינטרנט  - במינהל החינוך

                              .9928110/551-08או במספר טלפון  .ilwww.ofaqim.muni בכתובת 

 072-2705228   לטובת הורים המעוניינים בסיוע ברישום ניתן לפנות למוקד טלפוני שמספרו

 מי זכאי להירשם? 

 הם: ,פ"ב תשעפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים  ,תאריכי הלידה של חייבי הרישום

 שנכללו בצו לימוד חובה  – 5גילאי  

 2017בדצמבר  31ח בטבת התשע" 'יגעד  2017בינואר  1 זבטבת התשע"  'ג

 שנכללו בצו לימוד חובה – 4גילאי 

 2018בדצמבר  31 טבטבת התשע" "ג כ עד  2018בינואר  1 חבטבת התשע" י"ד

 שנכללו בצו לימוד חובה – 3גילאי 

 2019 בדצמבר 31 התש"פבטבת  'ג עד 2019בינואר  1 טבטבת התשע"  כ"ד

 

 תהליך הרישום:

                                                                   03/01/2022א' שבט תשפ"ב : מיום שני בלבד יתקיים אי"ה  3רישום לגילאי  

  09/01/2022' בשבט תשפ"ב זיום ראשון ועד                                                 

                                                                  01/2022/10' שבט תשפ"ב ח: מיום שני  בלבד יתקיים אי"ה  4רישום לגילאי 

  16/01/2022שבט תשפ"ב  י"דיום ראשון ועד                                                

                                                                           01/2022/17שבט תשפ"ב  ט"ו שני: מיום אי"הבלבד יתקיים  5 רישום לגילאי

  23/01/2022שבט תשפ"ב  אכ"ראשון יום ועד                                               

     :רך גיל חריגי

 .חובה לימוד חוק לפי 3 לו מלאו שלא מי של רישום מתאפשר לא א"התשפ הלימודים משנת החל ,לבכם לתשומת
 כולל . 15.1.2020עד  1.1.2020ויובהר ,לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ 

http://www.ofaqim.muni.il/
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 :השארות שנה שניה בגן חובה

 בתנאים הבאים: , יעשו זאתהמעוניינים להשאיר את בנם/בתם בגן חובה שנה נוספת ,א'הורים לילדים הזכאים לכתה 

 .הגננת ממליצה על הישארות התלמיד 

  לתקנת החינוך הממלכתי  7כמשמעותו לתקנה  ,או רופא ,השרות הפסיכולוגי בשיתוףהמלצת גננת

1959. 

 .  הרישום יתבצע באמצעות טופס  שיימסר לגננת האם 

 

 לגנים: עדי העברהמו

 מנהל החינוך שבתוך תקופת הרישום. שנקבעו על ידי ,בתקופת העברות רק יתאפשרו

 

 אגרת חינוך :

 כרטיס אשראי, צ'קים ומזומן. :באמצעים הבאיםתעשה בזמן הרישום   תשפ"גתשלום אגרת חינוך לשנה"ל      
 רב, יום חינוך ארוך., סל תרבות, קרן קגביית הוריםביטוח תאונות אישיות,  :כוללת אגרהה    

 

 :  גתשפ"להלן אמות המידה לרישום גני הילדים במועד 

 

 ילדים לכיתת גן אחת: 35על  הביקוש עולהבהם רישום בגני הילדים להלן אמות המידה ל

 .ילדים שנה שנייה יובטח מקומם באופן אוטומטי וללא דרישה לאמות מידה נוספות 

  אוטומטי וללא דרישה לאמות מידה נוספותילדים מגן מזין יובטח מקומם באופן 

 נקודות זכות. 35 -מטרים יזכה ב 500דים  אינו עולה מרחק בין בית ההורים לגן היל 

 נקודות זכות. 25-מטרים יזכה ב 800ים  אינו עולה מרחק בין בית ההורים לגן הילד 

 נקודות זכות. 30-משפחה חד הורית תזכה ל 

  נקודות זכות 30 -יזכה באו באותו הגן רישום של אח או אחות נוספים בגן סמוך. 

 ,שתכריע מי ישובץ בגן. ,בין המועמדים לגן המיועד םשוילזכאי ר הגרלהתערך  במקרה של  אמות מידה זהות ושוות 

 מכלל מקומות הרישום לגנים לטובת מקרים חריגים )בעיה רפואית/נפשית/אחר(.  5%החינוך ישמר  למינהל 

 

 קדימות ברישום:

  בגני הילדים.את הבסיס המרכזי  והקובע לפיו ישובצו התלמידים  מהוותמידה הנ"ל האמות   

 לא יזכה את המקדים בעדיפות או קדימות כלשהי ברישום  ,קדימות רישום )זמן הרישום( של הורה על פני הורה אחר

 לגני הילדים.

 ההנחיות הנ"ל:תוקף 

  הרישום בלבד. תקופתוב  גתשפ"החל משנת הלימודים הקרבה  תקפות ,המצוינות לעילמידה האמות 
 וישובצו על פי שיקולי  וללא ייהנו מאמות מידה א ,לעיל הורים שלא רשמו את ילדיהם במועדי הרישום הקבועים שצוינו

 מערכת החינוך ועל בסיס מקום פנוי בגני הילדים בכלל השכונות בעיר.
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 דגשים חשובים לקראת הרישום: מספרלתשומת לבכם 

 

 ובמינהל החינוך.באינטרנט "י הורי התלמיד במוקדי הרישום: רישום מקוון הרישום יתבצע אך ורק ע  .1

 הרישום יאבדו את הזכות לשיבוץ בקרבת מקום מגוריהם.בתקופת הורים שלא ירשמו את ילדיהם   .2

 ממלכתי, ממלכתי דתי, מוכר שאינו רשמי.  לבחור בזרם הרצוי להם: הורים רשאים  .3

 השיבוץ יתבצע עפ"י שיקולי המערכת. –הרישום יעשה לפי מגמה ולא לפי גן   .4

)למעט  יונילא יאוחר מחודש  www.ofaqim.muni.ilמתן תשובות על שיבוץ יעשה באופן מקוון בכתובת   .5

 מקרים חריגים(.

 תלמידים. 35לא תעלה על מכסת התלמידים בגן   .6

 .לא יתבצע רישום –קרובי משפחה לנרשמים הינם בגן בו אנשי הצוות   .7

                                                                                       -יה בגן מחויבים לבצע רישום במועד ילדים של שנה שני   .8

 הורים שלא יבצעו רישום במועד לא יובטח מקומם בגן.            

                                                                                                   ם/פרודים יתבקשו למלא טופס פרטי בן/בת הזוג הורים גרושי   .9

 קשור לרישום.לעדכן אותו/ה בכל ה על מנת שאפשר יהיה            

  רישום סופי לגן. ואינו מהווה בגדר בקשה בלבדהרישום הנו   .10

 

 שיבוץ ילדים אלרגנים יהיו בהלימה לאישור רפואי תקף ולא יעלו על שני ילדים בגן .  .11
 

 

 

 .)למעט מקרים חריגים( יוניחודש מ רישום סופי תתקבל לא יאוחרהודעה בדבר   

 

 

 

 ת הצלחה ,בברכ

 

 רחל אוחנה

 מינהל החינוך ת מנהל

http://www.ofaqim.muni.il/

