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דבר ראש המועצה

תושבים יקרים
ילדיכם לשנת  עומדים בפני פתיחת ההרשמה של  אנו 

הלימודים תשפ"ד.
פתיחת ההרשמה משמעותית לכם כהורי הילדים ולנו כצוות 
של מועצה חדשה המתארגנת ומתכוננת לקראת קבלת 
הסמכות והאחריות על מוסדות החינוך שעד שנה זו היו בידי 

מועצה אזורית שומרון.
סדר  בראש  החינוך  נושא  את  רואה  אני  מועצה  כראש 
העדיפויות של המועצה. חינוך משמעותי הוא הבסיס לעתיד 
שלנו ושל ילדנו וההשקעה בו היום תביא את פירות המחר 

לעמנו ולמדינתנו.
של  סדירה  לאפשר הרשמה  כולו  נרתם  המועצה  צוות 
התלמידים לשנת הלימודים תשפ"ד. יחד עם זאת אנו זקוקים 
לשיתוף פעולה מלא שלכם ההורים ולהבנה כי במערכת חדשה 

הנמצאת בשלבי הקמה ייתכנו גם תקלות.
לסיכום אומר כי צוות המועצה יחד עם צוותי מוסדות החינוך 
יעשו ככל יכולתם כדי לאפשר לכם ההורים הרשמה פשוטה 

וקלה של ילדכם היקרים.

בהערכה ובהצלחה לכולנו!
שלכם,

אבי רואה
ראש המועצה
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ליאור הלפרין
מנהל מחלקת חינוך

מורן קריסי
מנהלת חינוך קדם יסודי

ברכות ממחלקת החינוך

הורים וילדים יקרים,
אנחנו מתרגשים אתכם כי "משהו חדש מתחיל" עם פתיחתה 

של מחלקת החינוך במועצת שער שומרון.
שמחים לברך אתכם לקראת רישום ילדיכם לגן הילדים תשפ"ד. כמחלקת החינוך 
החדשה  אנו פותחים את שערינו לילדים הממשיכים במערכת החינוך ולאלו הצעירים 
 שבחבורה, שזוהי שעתם הראשונה במערכת החינוך הממלכתית והממלכתית דתית.
תקופה זו מביאה עימה התרגשות רבה, ואנו מודעים לגודל האחריות והמחויבות שלנו 

כמועצה חדשה.
הגיל הרך נחשב תקופה משמעותית ביותר במהלך התפתחותו של האדם. השינויים 
המתחוללים בחייהם של הילדים הרכים מהווים אבן דרך בהתפתחות הרגשית, 

החברתית והשכלית. 
למי שעוסק בחינוך, מפגש עם הילדים מעורר פליאה והערצה בכל פעם מחדש.

כמערכת חינוכית, חשוב לנו לראות את הילד על כל הקשריו בגן, בביתו, עם משפחתו 
ובקהילתו, ולכן אנו מאמינים כי הלמידה מתרחשת בכל זמן ובכל מקום והיא אינה 

נשארת בין כותלי הגן.
אנו מזמינים אתכם ההורים, להיות שותפים לדרך ולמעשה החינוכי, שותפות הדדית 

 שתאפשר לכולנו לראות את הילד ואת צרכיו בצורה בהירה ומדויקת יותר.
מחלקת החינוך תשים דגש רב על שיפור המענים המקצועיים, 
הערכיים, הפדגוגים והטכנולוגיים הניתנים לצוותים בגנים. 
אנו  במחלקת החינוך החדשה המוקמת בימים אלו, משלבים 
ידיים עם הפיקוח ועם המערכות התומכות על מנת לתת 

לילדכם מערכת חינוך מובילה ומשמעותית, הרואה את 
 כל ילדי המועצה במארג של אהבה, הכלה ומקצועיות.
אנו מאחלים לכם שנת לימודים מוצלחת, בטוחה, מלאה 

 במשמעות ובעשייה, ובעיקר שנה מלאה שמחה והתקדמות.
מחלקת החינוך החדשה עומדת לרשותכם בכל עת.

בברכת הצלחה,

אתם מפקידים בידינו את היקר לכם מכול - 
אנחנו כאן לתת להם כנפיים.
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הורים יקרים,
הכניסה לגן מהווה שלב חשוב ומשמעותי המלווה בהתרגשות רבה. 

הרישום לגנים יתקיים באופן מקוון בלבד באתר המועצה, העומד לשירותכם 24 שעות ביממה.

חשוב לנו שתהליך הרישום יהיה קל, נגיש וזמין עבורכם.

אנו עומדים לשירותכם ונשמח לסייע בכל פנייה במחלקה החדשה לחינוך: 

053-4332575         
  מענה אנושי יינתן בימי ב', ד', ה' )17:30-15:30(

בחוברת זו תמצאו את נוהלי הרישום והשיבוץ לגני הילדים.
בסיום תהליך הרישום יש לוודא כי ההודעה "בקשתך נקלטה בהצלחה" מופיעה.

מועדי הרישום
הרישום לגני הילדים ולכיתה א' לשנת הלימודים תשפ"ד, יחל ביום שני, א' בשבט תשפ"ג 

)23 בינואר 2023( ויימשך עד יום ראשון, כ"א בשבט תשפ"ג )12 בפברואר 2023(.
על פי חוק לימוד חובה חלה חובת רישום לילדים מגיל 3 ומעלה. הרישום הוא במועדים 

אלה בלבד. 

גילי הרישום
חייבי הרישום לשנת הלימודים תשפ"ד הם ילדים שנולדו בין התאריכים האלה:

       

לתשומת ליבכם, החל משנת הלימודים התשפ"א לא יתאפשר רישום של מי שלא 
מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה. 

 לינק לרישום - מחלקת חינוך במועצה

רישום לגני ילדים

  edu@shaar-s.org.il 
 

 ד' בטבת התש"פ -	 
1 בינואר 2020

ט"ז בטבת התשפ"א - 	 
31 בדצמבר 2020

 כ"ד בטבת התשע"ט -	 
1 בינואר 2019

 ג' בטבת התש"פ -	 
31 בדצמבר 2019

 י"ד בטבת התשע"ח -	 
1 בינואר 2018

כ"ג בטבת התשע"ט - 	 
31 בדצמבר 2018

גיל

גיל

יל
ג

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=1740
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 	 כל הילדים מחויבים ברישום לגן הילדים, 
   גם אלה הלומדים השנה בגן ילדים.  

	 הרישום יתקיים בפעימה אחת בלבד, דרך אתר הרישום.

המסמכים הדרושים לביצוע הרישום באתר המועצה:
שימו לב – ללא כל המסמכים, הרישום לא יאושר.

1. תושבי שער שומרון
 	 ברישום המקוון תידרשו להזין מספר תעודת זהות של הילד הנרשם 

   ומספר תעודת זהות של ההורה הרושם. 

 	 תושבים המתגוררים בשער שומרון ולא עדכנו את כתובת מגוריהם 
   החדשה, לא יוכלו לרשום את ילדיהם במועצה טרם עדכון הכתובת. 

	 יש להצטייד באמצעי תשלום.

2. תושבים חדשים
	 חוזה קנייה או חוזה שכירות במועצה, בציון כתובת הנכס.

	 טופס ביטול הרישום לשנה"ל תשפ"ד מהרשות הקודמת.

	 תעודת זהות של שני ההורים בצירוף הספח שבו מצוינת כתובת התלמיד והוריו במועצה.

	 יש להצטייד באמצעי תשלום.

טופס לתושב חדש, יש למלא באתר המועצה.

3. הורים עצמאיים או הורים החיים בנפרד )גרושים, פרודים, יחידנים, רווקים(
 	 החוק קובע כי לצורך רישום הילדים למוסדות חינוך יש לקבל את 

    הסכמת שני ההורים )במקרים שבהם תישלל ו/או תוגבל 
    האפוטרופסות של אחד ההורים, לא תחול חובה זו(. 

 	 כתנאי המשך לשיבוץ הילד לגן, על שני ההורים 
    למלא ולחתום על "טופס כתב הצהרה והתחייבות 

    להורים עצמאיים", בצירוף צילום תעודת זהות, 
    כולל תמונה וספח פתוח עם פרטי הילד, 

   ולצרף את הטופס במעמד הרישום.
 	 אם קיימת מחלוקת בין ההורים לעניין אופן חינוכו של 

    הילד, על ההורים לפנות להכרעה משפטית בנושא ולהציג 
   בפני מחלקת גני-הילדים את החלטת בית המשפט.

 את טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים,   
               יש למלא באתר המועצה.

נוהלי רישום 
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4. אפוטרופוס או משפחת אומנה
	 תעודת זהות שבה מופיעה הכתובת בשער שומרון.

	 אישור המגדיר את מעמדו של האפוטרופוס או של משפחת האומנה.

יש למלא טופס כתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאיים הנמצא באתר המועצה.

5. מיופה כוח
	 תעודת זהות של הרושם.

	 ייפוי כוח מתאים חתום בידי ההורים.

	 תעודת זהות של שני ההורים בצירוף הספח. 

לידיעתכם: מסירת פרטים לא מדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד ושל הוריו, תביא לביטול הרישום 
ולמיצוי כל הדרכים החוקיות המצויות בידי הרשות כנגד ההורים. 

ביטול רישום לגני הילדים
המופיע  רישום  ביטול  טופס  למלא  מתבקשים  הרישום,  את  לבטל  המבקשים  הורים 

באתר המועצה. 

שימו לב: לא ניתן להירשם לגן במועצה אחרת ללא ביטול רישום לגן הילדים במועצה.

שנה נוספת בגן )דחיית העלייה לכיתה א'( 
הורים המעוניינים שילדם יישאר שנה נוספת בגן חובה 

ולא יעלה לכיתה א', יפנו לגננת ולפסיכולוג הגן.
בכל מקרה, על ההורים לבצע את הרישום לכיתה א' בקישור. 

נוהלי רישום 
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קריטריונים לשיבוץ:
השיבוץ ייקבע בהתאם לקריטריונים האלה:

אזור רישום ע"פ כתובת המגורים במרשם האוכלוסין. 	
רצף חינוכי באותו הגן. 	
זרם חינוכי. 	
איזון מגדרי )בנים/בנות(. 	
איזון גילים ככל הניתן. 	
שיקולים פדגוגיים, רפואיים וסוציאליים. 	

המועצה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במערך 
הגנים בהתאם למספר הנרשמים בפועל ובהתאם לשיקולים 

פדגוגיים מערכתיים.

הסדרי תשלום לגני ילדים
במהלך הרישום ההורים נדרשים למסור את פרטי אמצעי התשלום עבור הגן. 
יישלח מסמך עם  מיידית. לקראת תחילתה של שנת הלימודים  אינה  הגבייה 
פירוט התשלומים הסופי המאושר על ידי משרד החינוך ופירוט דרכי הגבייה. 

בהמשך ייגבה התשלום גם על תל"ן ועל חוגי העשרה בגנים.

השיבוץ לגנים
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גני חינוך מיוחד
הרכב הילדים במסגרת גני החנ"מ נקבע בכל שנה בהתאם לגיל, 

לרמת התפקוד ולאפיונם של התלמידים הזכאים להיכלל במסגרת זו.
את צוות הגן מלווה פסיכולוג מהשירות הפסיכולוגי חינוכי של המועצה וכן מדריכה 
מהמתי"א )מרכז התמיכה האזורי של משרד החינוך(. תפקידם של אלו הוא להדריך 

את צוות הגן ולסייע לו בתהליך החינוכי של הילד.
אנו שואפים כי גני החינוך המיוחד יימצאו בצמוד לשאר הגנים, מתוך תפיסה המעודדת 

שילוב של כל הילדים יחד במגוון תחומים. 

בקשה לוועדות אפיון וזכאות 
)ניתן להגיש עד לתאריך 30/3/2023(

לידיעתכם, גני הילדים שלנו, במועצה מקומית שער שומרון, נשארים תחת המועצה 
האזורית שומרון עד סוף שנת תשפ"ג, ולכן, בכל הנוגע לוועדות אפיון וזכאות יש לפנות 

למועצה האזורית שומרון.
כל  ואת  הבקשה  את  להעביר  יש  וזכאות,  אפיון  לוועדת  בקשה  להגיש  תרצו  אם 

המסמכים הנדרשים למועצה האזורית שומרון. 

זכאות לסייע רפואי
תלמידי החינוך הרגיל, מגיל 3 ומעלה, שהם בעלי צרכים רפואיים ייחודיים, ואשר בגינם 
המונעות  בפעולות  לסיוע  או  בשגרה  מיוחדים  טיפולים  בביצוע  לסיוע  זקוקים  הם 

מצבים מסכני חיים, זכאים לליווי במסגרת החינוכית שבה הם לומדים.
הליווי יינתן בימי לימוד רשמיים של משרד החינוך, שבהם התלמידים נמצאים בפועל 

במוסד החינוכי או בפעילות מטעמו.
החינוך  למשרד  משותפת  בין-משרדית  ועדה  החלטת  פי  על  נקבע  הסיוע  היקף 

ולמשרד הבריאות. 
הנושא מוסדר בחוזר מנכ"ל משרד הבריאות 11/13: "מלווה אישי לתלמיד עם צרכים 
לגיל  התייחסות  תוך  תישקל  הזכאות  רפואי(.  )סייע  הרגיל  בחינוך  ייחודיים  רפואיים 

התלמיד ולדרישה לעצמאותו בטיפול". 
בקשות לסייע רפואי לשנת תשפ"ד יש להגיש במעמד הרישום.

את חוות הדעת הרפואית וכל מסמך רלוונטי יש להעלות באתר הרישום 
edu@shaar-s.org.il :או לשלוח לדואר אלקטרוני

מענה לצרכים מיוחדים
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זכאות לקבלת תמיכה מסל אישי
מדינת ישראל מכירה בזכותם של ילדים עם צרכים מיוחדים 

ללמוד במסגרות החינוך הרגיל, תוך קבלת סיוע ותמיכה. הפנייה לוועדה רב מקצועית 
תיעשה על ידי מנהלת הגן לאחר חשיבה משותפת עם ההורים והשירות הפסיכולוגי. 
ובהצגת  מקצועית  רב  בחשיבה  נעשית  השילוב  בתוכנית  להיכלל  התלמיד  זכאות 
מסמכים קבילים עפ"י הנחיות משרד החינוך. ועדות רב מקצועיות מתקיימות במתי"א 

עד לתאריך 31.3.23.  

הנגשה
הורה או אפוטרופוס לילד עם מוגבלות זכאי להגיש בקשה להנגשה של המוסד 

החינוכי.
זכויות לאנשים עם מוגבלות,   טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון  יש למלא 

הנמצא באתר המועצה, ולצרף מסמכים נלווים.

מענה לצרכים מיוחדים
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עץ אפרים / ממלכתי דתי
רח' הדולבגן לימונית

רח' הדולב גן לואיזה

רח' הרימון גן אשחר

רח' הברושגן חרוב

רח' הרימון גן שלהב

עץ אפרים / ממלכתי
רח' הרימון גן דפנה

רח' הברוש גן ברוש

עץ אפרים / חנ"מ 
רח' הרימון גן אירוסים

שערי תקווה / ממלכתי דתי
רח' צוק גן אורן

רח' צוק גן חורש

רח' יהלום גן אשל

רח' הרריתגן שקד

רח' הררית גן דקל

 שערי תקווה / ממלכתי
רח' יהלום גן ארז

רח' ברקתגן שיזף

רח' הררית גן אלון

רח' הררית גן רימון

שערי תקווה / חנ"מ
רח' יהלום  גן ורדים

רח' ברקת גן רקפות

גני ילדים במועצה
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רישום לכיתות א' 
לשנה"ל תשפ"ד

מועצה מקומית שער-שומרון
2024-2023

משהו חדש מתחיל אצלנו במועצה
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הורים יקרים,
בשעה טובה ובהתרגשות גדולה אנו שמחים על הצטרפות 

ילדיכם לכיתה א' בבתי הספר במועצה המקומית שער שומרון. 
המעבר מגן הילדים לבית הספר הוא צעד מרגש, משמעותי, 

ומלווה לא פעם בהתלבטויות ובשאלות. 
אנו במחלקת החינוך החדשה נשמח לעמוד לרשותכם ולסייע 

בכל הנדרש.

למי מיועד הרישום?
הרישום לכיתה א׳ הוא רישום מקוון בלבד והוא יתקיים בפעימה 
אחת דרך אתר הרישום. הרישום הוא חובה לתלמידים שעולים 

לכיתה א'. 

  
מועדי הרישום

מיום שני, א' בשבט תשפ"ג, 23 בינואר 2023
ועד יום ראשון, כ"א בשבט תשפ"ג, 12 בפברואר 2023

גיל הנרשמים
חייבי הרישום לכיתה א' - ילדים שנולדו בין התאריכים:

ג' בטבת תשע"ז, 1 בינואר 2017 
ועד י"ג בטבת תשע"ח, 31 בדצמבר 2017

רישום לכיתות א'

 לינק לרישום - מחלקת חינוך במועצה

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=1740
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 יש להיכנס לאתר הרישום ולהקליד בשדות  	 
 המתאימים את מספר תעודת הזהות של הילד ושל ההורה.  

אנא הקפידו למלא פרטים מדויקים בעת הרישום, כולל טלפון ודוא"ל.

לוודא 	  יש  בהצלחה".  נקלטה  "בקשתך  ההודעה  תופיע  הרישום  תהליך  בסיום 
שההודעה אכן מופיעה. 

בשער 	  המתגוררים  תושבים  בלבד.  שומרון  שער  לתושבי  הוא  באינטרנט  הרישום 
שומרון ולא עדכנו את כתובת מגוריהם החדשה, לא יוכלו לבצע רישום לילדם במועצה 

טרם העדכון.

מי שבתקופת הרישום אינו רשום בכתובת המגורים במועצת שער שומרון ויש ברשותו 	 
מסמכים המעידים על העתקת מקום מגורים לשער השומרון בשנה”ל תשפ”ד, לא יוכל 
לבצע רישום באמצעות האינטרנט ויהיה עליו להגיע לבית הספר כדי להמשיך בתהליך 

ולהציג מסמכים המאשרים את העתקת כתובת מגוריו בעתיד לשער שומרון.

הורים עצמאיים או הורים החיים בנפרד )גרושים, פרודים, יחידנים, רווקים(
החוק קובע כי לצורך רישום הילדים למוסדות חינוך יש לקבל את הסכמת שני ההורים. 	 

לפנות  ההורים  על  הילד,  של  חינוכו  אופן  לעניין  ההורים  בין  מחלוקת  קיימת  אם 
 להכרעה משפטית בנושא ולהציג בפני מחלקת גני-הילדים את החלטת בית המשפט.

הורים המבקשים לקבל דיוור נפרד בנוגע לילדם, יעדכנו את כתובתם הנפרדת בבית 
)במקרים שבהם  יש למלא טופס מיוחד המופיע באתר המועצה.  הספר. במקרים אלו 

תישלל ו/או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים לא תחול חובה זו(

הורה יחידני – יש לצרף תעודת לידה של של הילד, של האפוטרופוס או של משפחת  	
האומנה, וכן תעודת זהות שמופיעה בה הכתובת בשער שומרון ואישור המגדיר את 

מעמדו של האפוטרופוס או של משפחת האומנה. 
מיופה כוח - תעודת זהות של הרושם. ייפוי כוח מתאים חתום ע"י ההורים וכן תעודת  	

זהות של שני ההורים בצירוף הספח.
ילדים שקיימת התלבטות באשר לעלייתם לכיתה א', יבצעו רישום לכיתה א' ויעדכנו 	 

את מחלקת החינוך במייל. מקומו של הילד בגן יישמר עד שתתקבל החלטה בעניין. 

לידיעתכם, רישום כוזב הינו עברה פלילית! אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים של מקום המגורים הקבוע של 
התלמיד, יביא לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות הנתונות בידי המועצה.

תהליך הרישום
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בתי הספר במועצה

בית ספר ממלכתי דתי, שש-שנתי

שם המנהל: ליאור אליאסי
מספר הכיתות: 25    
מספר תלמידים: 743
טלפון: 03-5296629

/https://nigunim.tik-tak.net :אתר ביה"ס

בית ספר ממלכתי, שמונה-שנתי, ע"ש אילן ואסף רמון

שם המנהל: איתי קרמר
מספר הכיתות: 17

מספר תלמידים: 475
טלפון: 03-9361532

/https://ramon.tik-tak.net :אתר ביה"ס

https://nigunim.tik-tak.net/
https://ramon.tik-tak.net/
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הצהרונים בגני הילדים ובבתי הספר יופעלו בשנת תשפ"ד 
על ידי חברת "האומץ להיות" המתמחה בהפעלת צהרונים. 

הרישום לצהרונים יפורסם בהמשך. 

לפרטים נוספים יש לפנות לחברת "האומץ להיות" בדרכי 
התקשרות אלה:

03-5530522 בין השעות 16:00-10:00

office@omets.org

www.omets.org

צהרונים במועצה
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מחלקת החינוך

כולנו כאן עבורכם ובשבילכם,
שנת לימודים 
פורייה ובריאה!

מחלקת החינוך החדשה
מועצה מקומית שער שומרון

תושבים יקרים, זוהי חוברת רישום ראשונה של 
המועצה. אם יש טעויות מכל סוג שהוא,

נודה על הבנתכם ונשמח לקבל את הערותיכם במייל.

בעלי תפקידים 

מנהל מחלקת חינוך: 
edu1@shaar-s.org.il :ליאור הלפרין. דואר אלקטרוני

מנהלת חינוך קדם יסודי: 
edu2@shaar-s.org.il :מורן קריסי. דואר אלקטרוני

בעלי תפקידים נוספים ייקלטו במחלקת החינוך במהלך החודשים הקרובים.

הרישום מקוון בלבד, באתר המועצה 24 שעות ביממה 

מענה לשאלות במחלקת החינוך בתקופת הרישום
edu@shaar-s.org.il :ניתן לפנות בכתובת המייל

מענה טלפוני בימים: א' ד' ה' בין השעות: 17:30-15:30
בטלפון: 053-4332575. 

איתכם לאורך כל הדרך 
מחלקת החינוך שער שומרון


