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רישום לגני הילדים לשנת הלימודים תש"פ
גילאי הרישום:

טרום חובה:  גילאי 3: ילדים שנולדו כ' בטבת תשע"ו )1 בינואר 2016( ועד ב' בטבת תשע"ז )31 בדצמבר 2016(
                     גילאי 4: ילדים שנולדו י' בטבת תשע"ה )1 בינואר 2015( ועד י"ט תשע"ו )31 בדצמבר 2015(

חובה:           גילאי 5: ילדים שנולדו כ"ט בטבת תשע"ד )1 בינואר 2014( ועד ט' בטבת תשע"ה )31 בדצמבר 2014(
מועדי הרישום:

הרישום לגנים רגילים יחל מיום שני, א' בשבט תשע"ט 7 בינואר 2019 ועד יום ראשון כ"א בשבט תשע"ט 27 בינואר 2019
www.k-8.co.il באמצעות האינטרנט בלבד!! באתר העירייה

לנוחיותכם, תשלום באמצעות כרטיס אשראי במעמד הרישום )1 עד 10 תשלומים( – חיוב ראשון רק בחודש ספטמבר.
למחוסרי כרטיס אשראי – ניתן לבצע תשלום במחלקת הגבייה )באמצעות המחאות, מזומן או שטרי חוב(

גנים ארוכים:
הרישום יחל מיום ראשון כ"ב בטבת תשע"ט 30/12/18 ועד יום חמישי כ"ו בטבת 3/1/19 באגף החינוך בלבד אצל מנהלת גני ילדים הגב' 

מירי שטרית, בימים א', ג', ד', ה', בין השעות 8:00-12:00/ יום ב' 16:00-17:30 בלבד!
בזמן הרישום לגנים הארוכים יש להגיע עם 12 צ'קים. ההשתתפות בהגרלה מותנית בהסדרת התשלום.

ההגרלה תתקיים ביום שלישי 12/2/2019 בשעה 16:30 במרכז לגיל הרך.
• אגרת מידע נשלחה אליכם באמצעות הדואר • כל ילד חייב ברישום גם ילד שזו שנתו השנייה בגן • הרישום הינו תהליך בקשה ולא שיבוץ. 

השיבוץ ישלח אליכם בהודעה נפרדת • הרישום יתבסס בעיקרו על קירבה גיאוגרפית ולא כל הקודם זוכה • רישום מחוץ למועדי הרישום 
יהיה על בסיס מקום פנוי.

*גן אורן יפתח לרישום כגן ארוך ופתיחתו מותנית ברישום של 26 ילדים.

רישום לכיתה א' לשנת הלימודים תש"פ
הורים יקרים,

אגף החינוך מברך אתכם ואת ילדכם העולה לכיתה א' בשנת הלימודים תש"פ ומצטרף למאות תלמידים הלומדים במערכת החינוך 
העירונית. אירוע מרגש ומשמח זה מחייב את רישומו לבית הספר היסודי. הרישום לכיתות א' יחל ביום שני, א' בשבט התשע"ט, 7 בינואר 

2019 ויסתיים ביום ראשון כ"א בשבט התשע"ט, 27 בינואר 2019.
גילאי הרישום: ילדים אשר נולדו בין התאריכים י"ט בטבת התשע"ג )1.1.2013( ועד כ"ח בטבת התשע"ד )31.12.2013(

www.k-8.co.il אופן הרישום: באמצעות האינטרנט בלבד – באתר העירייה
הורה הזקוק לסיוע ברישום מתבקש להגיע לאגף החינוך אל הגב' איריס וענונו.

אגרת מידע נשלחה אליכם באמצעות הדואר.


