
מועדי רישום:

 הרישום לבתי ספר ולגני ילדים עפ"י חוק לימוד חובה לשנת הלימודים התשפ"ג

יחל ביום ראשון 16.1.2022 ויימשך עד יום ראשון 6.2.2022. הנכם מתבקשים להקפיד על ביצוע הרישום במהלך תקופת 

הרישום. אי רישום במועד עלול למנוע מילדכם שיבוץ לגן בו אתם מעוניינים.

מי נרשם? 

גילאי 5 - ילדים שנולדו בין התאריכים ג' בטבת תשע"ז, 1 בינואר 2017, עד י"ג בטבת תשע"ח, 31 בדצמבר 2017

גילאי 4 - ילדים שנולדו בין התאריכים י"ד בטבת תשע"ח, 1 בינואר 2018, עד כ"ג בטבת תשע"ט, 31 בדצמבר 2018

גילאי 3 - ילדים שנולדו בין התאריכים: כ"ד בטבת תשע"ט, 1 בינואר 2019, עד ג' בטבת תש"ף, 31 בדצמבר 2019.

חריגי גיל רך - החל משנת הלימודים התשפ"א, לא מתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה. יובהר 

כי לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ – 1.1.2020 עד 15.1.2020 )כולל(

איך?
 הרישום ייתבצע באמצעות אתר האינטרנט של המועצה בקישור הבא: קישור לפורטל

 בתום תקופת הרישום הפורמלית לא תהיה אפשרות להירשם באמצעות האתר.

הרישום הינו באחריות ההורה. השיבוץ לגן הינו באחריות הרשות.

 "אני זוכר אותם ימים הכל ברור כשמש.
זה אולי היה מזמן, אך זה נראה כמו אמש. 
השירים המשחקים ששרתי ושיחקתי הם איתי 
בתוך תוכי אותם עוד לא שכחתי" )עוזי חיטמן(

 אנו שמחים לפתוח את הרישום לגני ילדים לשנת הלימודים תשפ"ג.
כאן תמצאו את כל המידע הנדרש לרישום ילדכם לגן הילדים, 

וכניסתם למערכת החינוך במועצה.

http://www.j-v.org.il/


חשוב לדעת!
 תושבי המועצה מחויבים בתעודת זהות של שני ההורים עם כתובת מעודכנת וזהה התואמת את מקום המגורים בפועל 

וכוללת ספח שבו מופיעים פרטי הילד.

 אם הרישום מתבצע שלא ע"י אחד ההורים, יש להצטייד בתעודת זהות של הרושם, תעודת זהות של הורי הילד עם ספח 

מעודכן עם פרטי הילד וייפוי כוח חתום ע"י ההורים.

לידיעתכם! אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע עלול להביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים   

החוקיות המצויות בידי הרשות כנגד ההורים.

הורים גרושים/ פרודים:
 חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל את הסכמת שני ההורים, 

למעט במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים ( במקרה כזה יש להציג מסמך משפטי בהתייחס 

להורה המשמורן האחראי הבלעדי בנושאי חינוך(.

 יש להציג תצהיר מאומת ע״י עורך דין או ע״י בית משפט על כתובתו של ההורה המשמורן; יש להציג מסמך משפטי 

)החלטה או פסק דין( בהתייחס למשמורת על הילדים.

 יש לרשום שם ושם משפחה, כתובת ומספר טלפון של כל אחד מן ההורים.

 יש להקפיד להוסיף כתובת נוספת לתלמיד/ה במקרה אשר בו ההורים מתגוררים בכתובות נפרדות.

   למעבר לטפסים הנדרשים לחץ כאן

מאחלים הצלחה לכם ולילדכֿם,

מנהל אגף חינוך נוער וספורט,

יאיר ילובסקי 

ראש המועצה,

עידן גרינבאום

https://www.j-v.org.il/uploads/n/1609926514.9707.pdf

