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 ד"בס

 

 ברכת מנהלת אגף החינוך של המועצה

 ,יקרים הורים

 הרישום הסדרי אודות המידע מלוא את שוב לכם להגיש שמחה אני -ח"תשע הלימודים שנת לקראת

   ,ילדכם בהתפתחות וחשובה משמעותית תקופה הינו הגן גיל כי הבנה מתוך הילדים לגני 

 .הרך לגיל הייעודיות והתוכניות המענים את להרחיב כדי מאמץ כל עושים אנו

 .תקשורתיים מיוחד חינוך גני 2 טיפוליים מיוחד חינוך גני 2 ,רגילים ילדים גני 42 האזורית במועצה

  המרב את יפיקו שילדכם כדי ,חדשניות פדגוגיות תכניות ומיישמים משתלמים הגנים צוותי כל

 .והמיטב

 למצות להם ומאפשרים ומתקדמת נעימה לימודים סביבת הרך הגיל לילדי מספקים הגנים

   .איכותית לימוד מחוויית וליהנות יכולותיהם את 

  הערכתי את ולהדגיש ,הברוכה לעשייה השותפים ולכל המועצה לראש להודות הנני ובשמכם בשמי

  דור חינוך על בדגש במועצה בחינוך הנעשה בכל יקרים הורים -שלכם ולאכפתיות למעורבות הרבה

 .העתיד

 ,  בברכת שנת לימודים פורייה ומוצלחת

 רבקה ריבקין

 מנהלת אגף החינוך

 .  עמק לוד. א.מ
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 ,הורים נכבדים

חשוב לנו  . המלווה בהתרגשות ובחששות, הכניסה לגן המועצתי היא צעד חשוב ומשמעותי
 .אנו נלווה אתכם ממועד הרישום ועד לשיבוץ. נגיש וזמין, שתהליך הרישום יהיה בעבורכם קל

 
 שלבי תהליך הרישום והשיבוץ

 \הזכאים לרישום

 תהליך הרישום

 4-6' עמ

ילדים בלתי   \רישום חריג

 גמולים

 7' עמ

  \הרשמה לחינוך מיוחד

 בקשות חריגות  

 8-9' עמ

 \עקרונות מנחים לשיבוץ

 \אופן תשלום האגרה

 ביטול רישום

 10-11' עמ
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   3גילאי 
זכאים להירשם ילדים אשר נולדו  

 1.1.2014 -31.12.2014בין 

 הזכאים לרישום

 

 תהליך הרישום
 

 
 

 4-5גילאי 
זכאים להירשם ילדים אשר נולדו  

 1.1.2012 -31.12.2013בין 

 :ניתן להירשם באתר המועצה בכתובת הבאה                        

53?rshut=1http://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery 

 .במשרדי אגף החינוך במועצהאו                               

 ,ז"תשעבשבט ' ב, ראשון הרישום יתבצע מיום 

 .17.2.17, ז"תשעשבט א "שישי כועד יום  29.1.17  

 ,  15:00- 8:30ה בין השעות -זמני הרישום הינם בימים א

 .  8:30:00-11:00מובימי שישי  9:00-18:00בין השעות בימי שלישי  

 

 בזמןויש חשיבות משמעותית לבצעו  ,חוקי "הרישום הינו עפתאריך   
 .  י גילם בלבד"קיימת הקפדה לרישום ילדים עפ 
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 4-5הרישום לגילאי 

 .  כרטיס האשראי/ יש לחדש את הוראת הקבע  בכל שנת לימודים

המסמכים הנמצאים בסוף חוברת זו  ולהעבירם באפשרותכם לחתום על יש 

לחסוך ביצוע ובכך  9603716-03בפקס  /Lod.org.il-Rivka@Emekבמייל 

 במשרדי המועצה או ידנית לאגף החינוך במועצהרישום 

לכל  מאיאישור שיבוץ מאושר המהווה כרטיס כניסה לגן יישלח במהלך חודש ●

 .תלמידי הגנים אשר הסדירו רישומם במלואו

 .בזמןי בקשת הורים תינתן לנרשמים "שיבוץ עפ העדפת●

 : מסלוליםי "הבחירה הינה עפ ד"בכפר חב●

שושי  , דולי כהן, ברששתמירי : בנים בחירה בין הגננות 3בגיל 

 טוקשינסקי
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 :בנות' מסלול א
  שרה ליברמן  

   יק'מיידנצדבי 
     רחמיםרותי 

 
'  אמסלול 

   (:עברית)בנים
   

  מנדי אלרואי' ר 
 אלירם כהן' ר 

      :בנות' מסלול ב
   רותי אמיתי

   תמםיוכבד 
סוכניקאביגיל      

 
'  במסלול 

   (:אידיש)בנים
   שלמה גרינפלד' ר  

   פישל הניג' ר

 :בנות' מסלול ג 

 לילך לבקובסקי 
 צקוושווילי חוי

 נאווה לנקין
 
 בנים' גמסלול 

 (:אידיש)
 מרדכי פישמן' ר
       חיים בורגן' ר       

  

 :בנות' מסלול ד
 
  זייגןאיריס 

 ק'קרסימלכי 
 גן חובה בנות חדש

mailto:Rivka@Emek-Lod.org.ilאו
mailto:Rivka@Emek-Lod.org.ilאו
mailto:Rivka@Emek-Lod.org.ilאו


 :   לביצוע הרישום יש להצטייד ב
 
    2 (ה/ה הילד/כולל הספח בו מופיע)של ההורים . ז.ת 

 .ההורים והילדבדרכוני בעלי דרכון יצטיידו         
    קים'צ,  הוראת קבע חתומה, כרטיס אשראי:  תשלוםאמצעי. 
 

להגיע לרשום חייבים ( שאינם תושבי המועצה)חוץ תושבי 
באישור מהרשות ממנה מגיעים ושיבוצם  במועצה ולהצטייד 

 .  2016יסתיים על בסיס החלטת וועדת חריגים בתחילת אוגוסט 
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 רישום חריג

 המסמכים הדרושים

 .בתכם\ה בנכם\תעודת זהות מעודכנת בה רשום תושבים חדשים

אישור מאגף הארנונה על כתובת המגורים 

 הקודמתטופס ביטול רישום מהרשות 

אישור ועד המושב 

 בתכם  \זהות בה רשום בנכםתעודת  \דרכון הילד+ הורים דרכון עולים חדשים

 המגוריםאישור מאגף הארנונה על כתובת 

אישור ועד המושב 

 אישור מאגף הארנונה על הכתובת החדשה משפחות שעברו דירה

 ה\זהות כולל שם הילדשינוי כתובת בתעודת 

אישור ועד המושב 

בה התגוררו אישור ביטול מהרשות הקודמת 

הפסיכולוגי על מועמדותו של הילד להישאר שנה המלצת השירות  שנה נוספת בגן חובה

ועדת השארות שתתקיים ביולי  ו –( 30.4.16יש להגיש עד . )נוספת בגן

 .מוסמכת לאשר או לשלול זאת

 :  מיועד לאוכלוסיות הבאות( שאינו באינטרנט)רישום חריג 

 ילדים שאינם גמולים בגני הילדים
 .רצוי לסיים את תהליך הגמילה עד תחילת שנת הלימודים, ה אינם גמולים\במידה והילד

כיצד לסייע לכם ולילדכם לילדכם במשימה זו תוכלו לקבל בשירות  , הדרכה ומידע נוסף, ייעוץ
 03-9607851:  טל. הפסיכולוגי העירוני
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 -הרשמה לחינוך מיוחד
 

לבצע רישום   אינם יכולים הזקוקים למסגרות של חינוך מיוחדילדים 

 .  אוטומטי

אלרגיות המחייבות  , בעיות בריאות, מיוחדיםה צרכים \במידה ולילד

-הרגילהשילוב במערכת התארגנות מיוחדת לשנת הלימודים וילדי 

  -לאחראית מדור פרט  2017החל מתחילת  בהקדם ההורים לפנותעל 

 :או במייל, 0732230635: אילנה תודר  בטלפון' גב

  Lod.org.il-Ilana@Emekולצרף מסמכים רפואיים. 

 

לקבלת  , לעמוד לרשות ההורים המודעים לקושי של ילדם ולהדריכםנשמח 

 .או מסגרות מיוחדות/שעות שילוב ו
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 חריגותבקשות 
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 2017ועדת השמה לצורך זכאות לגני חינוך מיוחד יחלו בתחילת פברואר 
 .2017ויסתיימו בסוף מאי 

יש להגיש את הבקשה לזימון ועדת השמה בצירוף הדוחות הפסיכולוגיים  
 .  0732230635 -טל. למחלקה לחינוך מיוחד אצל אילנה תודר

 

  :חובה מחייב   בגן שנה נוספת השארת ילד

 מילוי טופס בקשת הורים על פירוט סיבת ההפניה  

  אבחון של רופא או פסיכולוג

                                                   התפתחותי 

י מסגרת החינוך הקודמת"שאלון ממולא ע 
 



 :עקרונות מנחים לשיבוץ

 זמן רישום  \תאריך לידה\ה \זהות בפועל של הורי הילד.לפי כתובת מגורים מעודכנת בת

 . צהרונים יפתחו בגנים בהם הביקוש הוא של עשרה ילדים ומעלה
 !הסעות לצהרון חלות על ההורים

בתו לגן ניתן   \במידה וההורה מעוניין לערער על שיבוץ בנו
 ב בסוף החוברת  "להגיש טופס ערעור המצ

 03-9603716: לפקס
תשובות להחלטת ועדת הערר ישלחו בדואר עד תחילת חודש  

 .2015אוגוסט 
 .  החלטת ועדת הערר הינה החלטה סופית
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 :אופן תשלום האגרה

רישום גני ' חייבים להודיע בהקדם בכתב למח, הורים המבקשים לבטל את רישום ילדיהם לגן
 03-9603716ילדים לפקס 

יתבצע עם אישור רשמי של אזור המגורים החדש אליו עובר ביטול עקב מעבר דירה בלבד 
 .וצילום תעודת זהות עם הכתובת החדשה( י עורך דין"ארנונה או חוזה חתום ע)הילד 

 5-4ביטול רישום לגילאי 
ההורים מחויבים להודיע על כך בכתב ובחתימתם למחלקת רישום גני הילדים לא יאוחר 

 לא יתבצע ביטול ללא מסמך כתוב בחתימת ההורים. 30.6.17מתאריך 
אין הרשות  , היה וההורים מעוניינים להחזיר את הרישום על כנו לאחר הודעת הביטול

 .  טרום הביטול, מתחייבת לשיבוץ הראשוני

 

 .  כרטיס אשראי \טרם הרישום יש להחתים הוראת קבע
.  ן"טיולים ותל, מסיבות, רכישות מיוחדות, סל תרבות, ביטוח: התשלום הוא עבור אגרת חינוך

 (אחת לחודש)בעשרה תשלומים שוויםל "התעריף יקבע על פי משרד החינוך ויגבה בתחילת שנה

הורים אשר הסדר התשלומים שלהם הוא באמצעות הוראת קבע ומעוניינים להמשיך את התשלום  
 מתבקשים להעביר בהקדם הודעה כתובה בהקדם למחלקת גני ילדים  , באופן זה

 03-9603716: לפקס
 .  בקשתו לרישום תתעכב, הורה אשר לא יעביר הוראת קבע חתומה עד תום תקופת הרישום

כרטיסי האשראי על גביי הטפסים   \בכל שנת לימודים יש לחדש את הוראת הקבע
 המצורפים בסוף החוברת  

 (העתקת מגורים)ביטול רישום 
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