בס"ד

מועדי רישום לגני ילדים ולבתי"ס יסודיים בגן יבנה
לשנת הלימודים תשע"ט
תחל ביום שלישי  23/1/2018ז" בשבט התשע"ח
עד יום חמישי  15/2/2018ל" בשבט התשע"ח
סוג מוסד

פרטים נוספים

מועדי רישום

גני ילדים

רישום לגני הילדים
מתקיים במחלקת החינוך

מחלקת החינוך
רח' הרצל 6
(מעל "מגה בעיר")

במעמד הרישום יש להצטייד במסמכים הבאים:

משנתון  3ועד
גן חובה

 .1תעודות זהות מעודכנות של שני ההורים ,כולל ספח עם פרטי הילד/ה.
לנוחותכם אשנב משרד הפנים במועצה בימי :א' בשעות .15:00-18:00
 .2אישור מחלקת הגביה על הוראת קבע לבנק לתשלום אגרות חינוך או
פרטי כרטיס אשראי בתוקף.
* הורים שלא קיבלו מכתב הפניה ,יגיעו תחילה למחלקת החינוך מצוידים
בשתי תעודות זהות מעודכנות ותמצית רישום ממרשם האוכלוסין ממשרד
הפנים.

תושבים חדשים שטרם העתיקו מגורים לגן-יבנה יצטיידו ב:

 .1חוזה רכישת דירה  /חוזה שכירות.
 .2ת"ז של שני ההורים בהן רשום/ה הילד/ה.
 .3אישור ביטול רישום לשנה"ל תשע"ח מהרשות בה לומד/ת הילד/ה
בתשע"ז

בימים א'  -ה'8:00-12:00 :
בימי א' אחה"צ16:00-18:00 :
את הרישום לגנים מומלץ לבצע
באמצעות האינטרנט באתר
www.cityedu.co.il
האתר המקוון פתוח רק בתקופת
הרישום למי שכתובתו מעודכנת
בתעודת זהות  -גן יבנה.

(שיבוץ ואישור כניסה לגני הילדים לילד/ה לתושבים חדשים – מותנה בשינוי כתובת המגורים
בתעודת הזהות לגן יבנה)

בתי ספר יסודיים:

פרטים נוספים

בתי ספר

הרשמה
א'

לכיתות

מועדי רישום

תושבים ותיקים :הרושמים את ילדיהם לכיתה א',
ייגשו ישירות למזכירויות בתיה"ס.
במעמד הרישום יש להצטייד במסמכים הבאים:
 .1מכתב הפניה ממחלקת החינוך (ביה"ס נקבע לפי איזור המגורים)
 .2תעודות זהות עדכניות של שני ההורים ,כולל ספח עם פרטי הילד/ה

"מכבים" 8570635 -
מזכירה  :דנה סבח

במזכירויות בתי הספר
בימים א' – ה' 8:00-14:00
8:00-11:00
בימי ו'
ובימי א'  16:00-18:00בתאריכים:

"בן גוריון" 8574323 -
מזכירות :בת שבע אדרי
סונדרין איבגי

* הורים שלא קיבלו מכתב הפניה ,יגיעו תחילה למחלקת החינוך מצוידים
בשתי תעודות זהות מעודכנות ותמצית רישום ממרשם האוכלוסין ממשרד
הפנים.

28/1/2018
4/2/2018
11/2/2018

"סיני" 8574326 -
מזכירה :שרי אוחיון

תושבים חדשים שטרם העתיקו מגורים לגן-יבנה יגיעו תחילה למחלקת
החינוך לקבלת מכתב הפנייה .לאחר מכן ייגשו לביה"ס לבצע רישום.

במחלקת החינוך

"אילן רמון" 8673928 -
מזכירה :איילת בן דוד
רינת מסא איסאן

תושבים חדשים יצטיידו ב:
 .1חוזה רכישת דירה או שכירות בגן יבנה.
 .2ת"ז מעודכנות של שני ההורים ,כולל ספח עם פרטי הילד/ה.
 3אישור ביטול רישום לשנה"ל תשע"ט מהרשות בה לומד/ת הילד/ה
בתשע"ח

בימים א'  -ה' 8:00-12:00
ובימי א' 16:00-18:00

"אהוד מנור" – 8574908
מזכירה :ענת קרנר
"נופי מולדת"9426698 -
מזכירה :אורלי גילעדי

רח' הרצל ( 6מעל "מגה בעיר")

(שיבוץ ואישור כניסה לביה"ס לילד/ה לתושבים חדשים מותנה בשינוי מען המגורים לגן
יבנה בתעודת הזהות)

הורים יקרים,
על מנת שנוכל להיערך כהלכה לפתיחת שנת הלימודים תשע"ט
ולהבטיח את שיבוץ ילדיכם במוסד החינוכי ,נבקשכם להקפיד על מועדי הרישום.
אנו מאחלים לכם ולילדיכם שנת לימודים פורייה ומהנה

אהרון דרור
ראש המועצה

רחמים שרים
מנהל מחלקת החינוך

