03.01.2019
כ"ו בטבת תשע"ט

הורים יקרים,

הנדון :רישום בנכם/בתכם לגן חובה לשנה"ל תש"פ
עיריית נשר והמחלקה לחינוך מברכים אתכם לקראת כניסתו של ילדכם/ילדתכן למערכת החינוך לגן חובה ומאחלים לכם הצלחה
רבה.
על פי החוק ,חלה על ההורים חובת הרישום לגן חובה ,לילד/ה אשר נולדו בין התאריכים :כ"ט בטבת התשע"ד  01 -בינואר 2014
 ט' טבת התשע"ה  31 -בדצמבר .2014הרישום לגני חובה יתקיים באמצעות האינטרנט באתר עיריית נשר – nesher.muni.il/rishum
ניתן להירשם מיום שלישי ט"ז בשבט תשע"ט ,ה 22 -בינואר  2019ועד יום שני ו' באדר א' ,ה 11 -בפברואר .2019
משפחות בשלב של מעבר לישוב ,יציגו חוזה שכירות או רכישת דירה מבויל וחתום כחוק תוך התחייבות לשינוי כתובת בתעודת
הזהות עד לפתיחת שנת הלימודים וכן אישור ביטול רישום מהרשות בה התגוררו לאחרונה .הרישום במקרה זה יתבצע במחלקת
החינוך בלבד ,בבניין העירייה קומה ב' בתאריכי הרישום על פי הפירוט הבא:
בימים א' -ה' בשעות הבוקר ,בין השעות  ,8:00 - 12:00 :בימי ד' גם בשעות אחה"צ ,בין השעות .16:00 - 18:00 :
יש להמציא בעת הרישום:
 הורים נשואים  -תעודת זהות של האב והאם בה רשום/ה הילד/ה ,יש לדאוג לעדכון כתובת בתעודות הזהות.
 תעודת לידה של הילד/ה במידה ואינו/ה רשום/ה בתעודת הזהות ובמקרים של משפחה חד הורית.
 ילדים להורים גרושים או פרודים חייבים אישור של שני ההורים .כדי לוודא כי הורים הגרים בשתי כתובות נפרדות מקבלים
מידע הנוגע לילדיהם ,יש לעדכן את כתובותיהם הנפרדות במשרד הפנים ובזמן הרישום .הורה אשר מענו הרשום במרשם
האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין ,יבקש מפקיד הרישום במשרד הפנים לעדכן את כתובתו ,ככתובת נוספת
למשלוח דואר לקטין.
הורים לילדים הזקוקים לליווי/הנגשה בגן ,מתבקשים להעביר מסמכים רפואיים עדכניים למחלקה לחינוך ,בהם המלצות
ממוקדות עד לתאריך ה.28/2/19 -
הרישום לגנים יתבצע על פי אזורי הרישום המצורפים:
מרגנית  -חבצלת ,העמק ,אופקים ,דרך הטכניון ,המורד ,המצפה ,מעלה הגיבורים ,צה"ל ,שכונת עמק הכרמל  -בר יהודה
ואשכולות.
צפרירים  -מורדי הגטאות ,הרקפות ,המעפילים ,הכלניות ,החלוצים ,הגבורה ,האילנות ,אורח חיים ,ההשכלה ,העלייה ,יפה נוף,
קבוץ גלויות ,נתיב הטרשים.
ערבה ,אלון ,אופירה ,תמר ,יסמין ,נוריות ,רעים ,דובדבן יובל (ממ"ד ,רב גילאי)  -שכונות רמות יצחק ,עדיפות השיבוץ ע"פ
קירבה לגן.
תאנה  -תאנה.
דרורים  -ברק ,כיכר ההסתדרות ,המייסדים ,נתיב הטרשים ,הקוממיות ,התשבי ,יפה נוף.
רעים  -אורן ,הזית ,כליל החורש ,החצב ,ששת הימים ,שכונת עמק הכרמל  -בר יהודה ואשכולות.
רקפת (ממ"ד ,רב גילאי)  -תל חנן ,דבורה ,דרך הטף ,דרך בר יהודה ,המייסדים ,בר מוחא ,יעל ,ישורון ,ששת הימים ,קרן היסוד,
אביר יעקוב ,אשכולות ,ברק.
חבצלת (ממ"ד  -רב גילאי)  -העמק ,אופקים ,דרך הטכניון ,המורד ,המצפה ,מעלה הגיבורים ,צה"ל ,ההסתדרות ,התיכון ,עמוס,
נתיב כרמל ,נתיב הים ,שכונת עמק הכרמל  -בר יהודה ואשכולות.
 רישום לגני ילדים בעלי רישיון ממשרד החינוך הרשומים כתאגידים "מוכר שאינו רשמי" לזכאים על פי הגיל כמפורט לעיל,
יבוצע במחלקה לחינוך .בעת הרישום יש להציג אישור על רישום לגן (נספח ד' לרישום) .במידה והגן נמצא מחוץ לעיר נשר,
ההורה יקבל אישור מהמחלקה לחינוך ואתו יצטרך לפנות למחלקה לחינוך בעיר בה נמצא גן הילדים אליו נרשם הילד/ה.
לידיעתכם ,רישום בקשה לשיבוץ בגן אינו מהווה אישור על השיבוץ! בקשות כל הנרשמים כדין בעת הרישום ידונו ללא זיקה
לכלל של "כל הקודם זוכה" והודעה על השיבוץ הסופי תשלח בחודש יולי .שינויים דמוגרפים לא צפויים והחלטות חינוכיות
(כגון מעוכבי רישום) עשויים להשפיע על השיבוץ הסופי ויכולת ההיענות לבקשת השיבוץ.
ניתן לבטל רישום בכל שלב ,אנו מבקשים לעשות זאת מוקדם ככל שניתן על מנת שנוכל לתת מענה לילדים נוספים שעשויים להגיע
לעיר .לאחר הודעת הביטול לא יישמר המקום בגן שבו שובץ ילדכם/ילדתכם .את ההודעה לביטול יש להפנות למחלקה לחינוך.
בברכת שנת לימודים פורייה,
המחלקה לחינוך
דוא"ל  heli@nesher.muni.ilטל'  8299210 -פקס 8299211 -

