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מוקד המועצה      8108*
מטה יהודה

הנחיות לרישום לגני ילדים 
לשנת הלימודים תשפ"ג

שימו  לב 
ילדים שתעודות הזהות של שני ההורים אינן מעודכנות במטה יהודה לא יוכלו להרשם  

באמצעות אתר הרישום במקרה זה:

הרישום לגני הילדים יחל מיום 
שני א' בשבט תשפ"ג 3.1.22 
עד ליום ראשון כ"א בשבט 

תשפ"ג 23.1.22

אופן רישום לגני הילדים:

בדף הבית של המועצה יש להיכנס לקישור 
"רישום ושיבוץ למוסדות חינוך" )לחץ כאן( 

ולפעול על פי הנחיות הרישום.

השנה נרשמים לגנים מהבית
הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט שבכתובתו:בואו לגלוש אתנו!

*לחץ על הקישור

בגמר תהליך הרישום יש לוודא כי אתם 
רואים את ההודעה: "פרטי הרישום 

נקלטו בהצלחה".

תושבים חדשים / 
תעודת זהות לא מעודכנת

יש לפעול על פי הנחיות רישום 
לתושבים חדשים

ילדים שנשארים שנה נוספת בגן חובה
יש להירשם לכיתה א' ולעקוב אחר 

ההנחיות באתר

צריך עזרה בתהליך הרישום בואו נדבר:
מוקד תמיכה הטלפוני 8108*

בין התאריכים 3-23.1.22 בימים: א–'ה' בין השעות: 08:00-16:00
או במייל sima@m-yehuda.org.il רכזת רישום למוסדות חינוך
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 בהתאם לחוק לימוד חובה )תיקון מס' 32 ( התשע"ג – 2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג 08-07-2013ג

 גילאי 5:  מ – 1 בינואר 2017 - ג' בטבת התשע"ז -  עד  31 בדצמבר  2017 – י“ג בטבת התשע"ח 
 גילאי 4: מ -  1 בינואר -2018  יד' בטבת  התשע"ח   עד  31 בדצמבר 2018  כג' בטבת התשע"ט  
גילאי 3: מ - 1 בינואר 2019  כ"ד בטבת  התשע"ט    עד –  31 בדצמבר 2019  ג' בטבת התשע"פ  

01 | ביטוח תאונות אישיות 49 ₪
02 | תכניות העשרה: קרן קרב/סל תרבות 341 ₪

סה"כ לשנה 390 ש"ח )שיגבה בתשלום אחד בתאריך 15/09/22(   
*תעריפי החיובים יעודכנו במידת הצורך על פי חוזר תשלומים משרד החינוך.

מאיה אשכנזי 
מנהלת מחלקת גיל הרך

ניב בר גיא 
ראש מנהל חינוך

הילדים הלומדים בגנים בשנה זו חייבים 
תשפ"ג הבאה  לנה"ל  מחודש  ברישום 

השיבוצים יעשו רק לאחר נתוני הרישום 
ועיבודם אין הרשות מתחייבת לשבץ את 

ילדיכם למסגרת המבוקשת. 
יינתנו  הילדים  לגני  שיבוץ  *הודעות 
חודש  בתחילת  המועצה  באתר  לצפייה 

אוגוסט.

לתשומת לב ההורים! 
מניח  האינטרנט  באמצעות  הרישום 
ההורים.  שני  דעת  על  נעשה  שהרישום 
במידה והתברר שהנחה זו לא קיימת או 

אינה נכונה, הרישום יבוטל.

גילאי הרישום בגני הילדים: הערות חשובות

* עפ"י הנחיות משרד החינוך, ילדים שנולדו לאחר תאריך זה לא יוכלו להרשם למסגרת גני ילדים 
  )לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מתאריך 1/1/20(

פירוט התשלומים₪
)יש להכניס פרטי אשראי במועד הרישום(

בנוסף למי שצריך..

*

מוקד המועצה      8108*
מטה יהודה

תושבים שעוזבים את הרשות טפסים להורדה
וזקוקים לטופס ביטול רישום  

יש למלא את הטופס הבא
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בברכה, 
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