
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22.12.2022 
 כ"ח בכסלו תשפ"ג

 הורים יקרים,

 דרישום בנכם/ בתכם לגן חובה לשנה"ל תשפ"הנדון: 

עיריית נשר והמחלקה לחינוך מברכים אתכם/ן לקראת כניסתו/תה של ילדכם/ילדתכם למערכת החינוך לגן חובה 

 ומאחלים לכם/ן  ולילדכם/ילדתכם הצלחה רבה.
 

  התאריכים:בין ה /על פי החוק, חלה על ההורים חובת הרישום לגן חובה, לילד/ה אשר נולד

 .31.12.2018, טבטבת התשע" כ"געד   01.01.2018ח, בטבת התשע"י"ד 
 

כ"א  ויימשך עד יום ראשון, (,2023בינואר  23) גתשפ"הא' בשבט  ביום שני,יחל גן חובה להרישום  מועד הרישום:
   (.2023 פברוארב 12) גתשפ"הבשבט 

 נשר  עיריית אפליקצייתהרישום, יתקיים באמצעות 
 www.nesher.muni.il/rishum: עיריית נשרשל האינטרנט או באתר 

 

משפחות בשלב של מעבר לעיר, יצרפו חוזה שכירות או רכישת דירה מבויל וחתום כחוק, תוך התחייבות לשינוי 
 מהרשות בה התגוררו לאחרונה.  אישור ביטול רישוםכתובת בתעודת הזהות עד לפתיחת שנת הלימודים וכן 

 .04-8299210הטלפון ו    heli@nesher.muni.ilהרישום במקרה זה יתבצע דרך המייל 
 

 יש להמציא בעת הרישום 
טופס ילדים להורים גרושים/ פרודים/ רווקים/ ידועים בציבור וכו' חייבים אישור רישום של שני ההורים, מילוי וצירוף 

בזמן הרישום. כדי לוודא כי הורים הגרים בשתי כתובות נפרדות מקבלים מידע הנוגע לילדיהם, יש לעדכן את  הצהרה
כתובותיהם הנפרדות במשרד הפנים ובזמן הרישום. הורה אשר מענו הרשום במרשם האוכלוסין אינו המען הרשום 

 ה./ככתובת נוספת למשלוח דואר לקטינ ה,/של ילדו הקטין, יבקש מפקיד הרישום במשרד הפנים לעדכן את כתובתו
 

 להורים יחידניים, יש לצרף את תעודת הלידה בזמן הרישום. ה/ילד
 

צהרוני המתנ"ס מהווים מסגרת המשך חינוכית לימודית ותומכת המשלימה את פעילות הגן בשעות  צהרון המשך:

אחר הצהריים. השנה, למען נוחיותכם והיערכות מיטבית, הרישום לצהרונים יתבצע בהמשך לרישום לגן. על מנת 

. מתנ"ס נשררון באתר לצה להמשיך רישוםלהבטיח את מקום ילדיכם בצהרון, עם סיום הרישום לגן עירייה יש 

 35רשמים. במקרה של איחוד גנים צמודים הכמות המרבית תהיה של נ 22-מסגרת הצהרון בגנים תיפתח בכפוף ל

ילדים משני הגנים יחדיו על בסיס של כל הקודם זוכה. לא יינתנו הסעות למסגרות צהרוני המשך.  *הנ"ל כפוף 

  להנחיות משרד החינוך והממשלה ונתון לשינויים.
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 הרישום לגנים יתבצע על פי אזורי הרישום המצורפים:

מורדי הגטאות, הרקפות, המעפילים, הכלניות, החלוצים, הגבורה, האילנות, אורח חיים, ההשכלה, העלייה,  -צפרירים 

 יפה נוף, קבוץ גלויות, נתיב הטרשים, סמטת הבריכה. 

הרדוף, השיטה, מורן, התמר, ס. התמר, האלון, הערמונים,  -תמר, דובדבן יובל )ממ"ד, רב גילאי(  שקמה,ערבה, 

 .האירוסים, דוכיפת, נחשון, ההדס, השקמה, התפוז, האשל, הערבה, החרוב, הסחלב, הדקל השושנים,

 ., כל רחבי העירתאנה -תאנה )גן רב גילאי(

חצב, הסביון, הלילך, הצבעוני, כליל רדים, הנוריות, נ. הרימון, נ. הארזים, הלוטם, הוחבצלת, יסמין, הו -אופירה, יסמין

 .החורש, השזיף

ברק, כיכר ההסתדרות, המייסדים, נתיב הטרשים, הקוממיות, התשבי, שביל הטף, המגינים,  -דרורים )גן רב גילאי(

 .בר יהודה ואשכולות -, שכונת עמק הכרמלדבורה, אביר יעקב, יפה נוף

המורד, המצפה, מעלה  אורן, הזית, כליל החורש, החצב, ששת הימים, חבצלת, העמק, אופקים, דרך הטכניון, -רעים

 בר יהודה ואשכולות. -עמק הכרמל , צה"ל, שכונתהגיבורים

בר מוחא, יעל, ישורון, ששת הרב תל חנן, דבורה, דרך הטף, דרך בר יהודה, המייסדים,  -רקפת )ממלכתי דתי, רב גילאי(

 ואשכולות.בר יהודה  -שכונת עמק הכרמלהימים, קרן היסוד, אביר יעקוב, אשכולות, ברק. 

העמק, אופקים, דרך הטכניון, המורד, המצפה, מעלה הגיבורים, צה"ל, ההסתדרות,  -חבצלת )ממלכתי דתי, רב גילאי(

 בר יהודה ואשכולות. -התיכון, עמוס, נתיב כרמל, נתיב הים, שכונת עמק הכרמל

 .מכל רחבי העיר -(, רב גילאיחזון עובדיה )חרדי

 

רישיון ממשרד החינוך הרשומים כתאגידים "מוכר שאינו רשמי" לזכאים על פי הגיל כמפורט רישום לגני ילדים בעלי 

 .04-8299210הטלפון ו    heli@nesher.muni.ilיתבצע דרך המייל , לעיל

גן נמצא מחוץ לעיר נשר, ההורה יקבל בעת הרישום יש לשלוח אישור על רישום לגן )נספח ד' לרישום(. במידה וה 

 ה./אישור מהמחלקה לחינוך ואתו יצטרך לפנות למחלקה לחינוך בעיר בה נמצא גן הילדים אליו נרשם הילד

 

שיבוץ לגנים יעשה על פי כתובת המגורים בפועל שתיגזר על פי נתוני תשלום ארנונה ומים בשלושה חודשים 

 אחרונים. 

 תאמת את הפרטים. במקרה של ספק, עיריית נשר
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 לידיעתכם, רישום בקשה לשיבוץ בגן אינו מהווה אישור על השיבוץ! 

 *על פי נהלי משרד החינוך, פתיחת גן מותנה ברישום מינימלי.

 גנים שזקוקים לשיפוץ מבנים.ייתכנו שינוים בכתובות  *

 

הקודם זוכה" והודעה על השיבוץ הסופי תשלח בקשות כל הנרשמים כדין בעת הרישום ידונו ללא זיקה לכלל של "כל 

. שינויים דמוגרפים לא צפויים והחלטות חינוכיות )כגון מעוכבי רישום( עשויים להשפיע על השיבוץ 2023בחודש יולי 

  הסופי ויכולת ההיענות לבקשת השיבוץ.

 ות/לתת מענה לילדיםלעשות זאת מוקדם ככל שניתן על מנת שנוכל  ותניתן לבטל רישום בכל שלב, אנו מבקש

 . ילדתכן /להגיע לעיר. לאחר הודעת הביטול לא ישמר המקום בגן שבו שובץ ילדכםות /שעשויים ות/נוספים

 את ההודעה לביטול יש להפנות למחלקה לחינוך. 

י, כי יש לילדיכם/ ילדתכם עיכוב או קושי כלשהו )עיכוב התפתחותי, עיכוב שפת ות/: אם אתם חושביםצרכים מיוחדים

  לא יאוחר  04-8299256קושי רגשי, קושי התנהגותי ועוד( יש לפנות למנהלת חינוך מיוחד הגב' סימה דדון בטלפון 

 .על מנת לקבל הנחיות להגשת בקשה למתן מענים 15.02.2023 -מה

בהם הורים לילדים הזקוקים לליווי/ הנגשה בגן, מתבקשים להעביר למחלקה לחינוך מסמכים רפואיים עדכניים, 

 בקשה.הלצורך הגשת   01.02.23המלצות ממוקדות עד לתאריך ה

עם פרטי     heli@nesher.muni.ilהורים לילדים עם צרכים רפואיים ייחודיים מתבקשים לשלוח מייל  צרכים רפואיים:

 מומחה עם המלצותיו לטיפול הדרוש בזמן הלימודים.הבקשה תוך צירוף חוות דעת רפואית עדכנית של רופא 
 

  -"הקו החם" של השירות הפסיכולוגי 
 . ות/לרשות כל הורי התלמידים ת נשר עומדיהשירות הפסיכולוגי של עירי

 להתייעצות וקבלת תמיכה,  ות/זקוקים ן/בכל מקרה בו אתם
  04-8299100בטלפון  08:00-15:00ניתן לפנות לשירות הפסיכולוגי בשעות העבודה 

 

 להתעדכן דרך פורטל הורים של משרד החינוך.הורים המבקשים מעבר לחינוך ביתי מכל סיבה שהיא מתבקשים 
 

 צריכים עזרה ברישום? 
 תושבים שאין להם גישה לאינטרנט או מתקשים בביצוע התהליך מוזמנים לקבל סיוע מהמחלקה לחינוך.

 

  heli@nesher.muni.ilדוא"ל:  המחלקה לחינוך
  16:00-18:00ובנוסף יום ד  08:00-13:00ה -שעות קבלה טלפונית ימים א

 ומוצלחת בברכת  שנת לימודים פורייה     04-8299211-פקס    04-8299210 
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