
 רישום לגני הילדים וכיתות א' 
  לשנה"ל תשפ"ג

תושבי שכונת צל אורנים
אשכול החינוך בשכונת צל אורנים צפוי להיפתח בספטמבר 23' - שנה"ל 

תשפ"ד. שנה"ל תשפ"ג הינה שנת מעבר בה ישתלבו ילדי השכונה בגנים ובתי 
הספר השונים בישוב. 

היכן נרשמים? 

מתי?

מסמכים נדרשים
 אנא וודאו שברשותכם המסמכים הבאים סרוקים במחשב 

)אותם תידרשו להעלות במעמד הרישום המקוון(:

 1. תעודת זהות של ההורה/הורים כולל ספח עם פרטי הילדים
 2. חוזה רכש/שכירות מאומת על ידי עורך דין בו מצוינים:  כתובת עתידית

    למגורים בישוב, מועד צפוי לכניסה לדירה וחתימות. 
 3. טופס ביטול רישום מהרשות ממנה אתם עוברים 

     )כולל ילדי טרום-טרום חובה, גיל 3, שנתון 2019(

 שינוי כתובת בתוך הישוב      
תושבי הישוב שעתידים לעבור לצל אורנים, וכתובתם הנוכחית שונה

במהלך הרישום המקוון ייפתחו עבורכם הגנים ובתי הספר המשויכים לכתובת 
מגוריכם הנוכחית כמפורט כאן. במידה ואתם מעדיפים להירשם לבית ספר/ 

גן, הקרוב יותר לכתובתכם העתידית, יהיה עליכם לצרף חוזה רכש/שכירות 
מאומת על ידי עורך דין בו מצוינים: כתובת עתידית למגורים בישוב, מועד צפוי 

לכניסה לדירה וחתימות. 

 9.1.22 – 30.1.22
ז' בשבט עד כ"ח בשבט התשפ"ב

ההרשמה פתוחה 24 שעות ביממה

הרישום יתבצע באופן מקוון בלבד באתר המועצה 
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לאילו גנים / בתי ספר תשובצו?

   העולים לכיתה א' ישובצו לבית ספר קרית עמל
    מידע מורחב בנושא תוכלו למצוא באתר המועצה

    יום פתוח עם צוות בית הספר יתקיים ביום א' , 2.1.22 בשעה 19:00 
ZOOM -ב   

   ילדי הגנים ישובצו באחד הגנים בשכונת קרית עמל, כפי שמפורט
   באתר המועצה - מצורף קישור

   אנו נעשה מאמץ ככל שנוכל על מנת לשבץ את ילדכם במסגרות הקרובות לשכונת צל
    אורנים, זאת לצד התחשבות בשיקולים מערכתיים ומבט על כלל תלמידי הישוב. 

 הערות חשובות לתהליך הרישום המקוון
 עבור תושבים שכתובתם במשרד הפנים עדין לא שונתה לקרית טבעון

   הנרשמים לכיתה א'- במהלך הרישום יפתח עבורכם שדה בשם 
    "בית חינוך העוגן" ועליכם לבחור בו את בית ספר קרית עמל. תוכלו לסמן

    העדפה נוספת בשדה "בחירת הורים". הקפידו למלא את השדות כך.

   הנרשמים לגנים - בתהליך הרישום המקוון תוכלו לבחור רק "מגמה" 
   )דתי/חילוני/אחר(. השיבוץ לגן יעשה כמפורט לעיל.

שימו לב

   הרישום לצהרונים )גנים ובתי ספר( : יערך בהמשך השנה באתר רשת
    המתנ"סים קרית טבעון, יפורסם על כך בהמשך

  הרישום לכיתות ב'-ו' : יערך בחודש מרץ, יפורסם על כך בהמשך
   רישום לכיתות ז' ומעלה: יש להתעדכן מבית הספר אורט טבעון ובמקביל

   לבצע רישום בהתאם למועד שיפורסם
  תהליך הרישום אינו מחייב שיבוץ בהתאם

   הנרשמים בהרשמה מאוחרת )אחרי ה-23.1.22( ישובצו בהתאם
   לאפשרויות וללא התחייבות הרשות לקליטתם בגנים/בתי הספר המבוקשים 

    כל המידע בנושא רישום, נמצא בכל עת ב אתר המועצה

מחלקת חינוך | המועצה המקומית קרית טבעון  
ofra@kiryat-tivon.muni.il   |  04-9539208 | מזכירות המחלקה - עופרה קרקליס

ganim@kiryat-tivon.muni.il  |  04-9539283  | מנהלת חינוך קדם יסודי - טלי חגי
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