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 2018 דצמבר, טבת תשע"ט 

 ,הורים יקרים
 

 למערכת החינוך. וילדותיכם כם ילרישום ילד ן אתכםמימזאגף החינוך במועצה האזורית משגב 
 ן ומשמעות.יוילדותיכם יחוו למידה מתוך עניב והמיטב שילדיכם ראנשי החינוך במשגב, עושים את המ –אנחנו 

 אני קוראת לכם לגלות מעורבות ואחריות משותפת יחד אתנו בתהליך החינוכי.
 .מעשירה ומהנה ת למידהאני תקווה כי השהייה במערכת החינוך שלנו תהווה עבור ילדיכם ועבורכם חווי

 
 מאחלת לכם                      

 כם,ימשותפת עם ילד הצלחה וצמיחה        
 

 
 נועה צוק     

 אגף החינוך תמנהל                                                             
 

 
 

 תות א'ילגני ילדים ולכרישום הזמנה ל
 "פתשה לשנת הלימודים

 :עפ"י הנחיות משרד החינוך הוראות רישום כלליות

שהתקבל בכנסת ביום א' באב  2013 -התשע"ג  32בהתאם לחוק לימוד חובה תיקון מס'  - גילאי הרישום
 .8.7.2013תשע"ג  

 

  – כיתה א'

 .2013 בדצמבר  31- דבטבת התשע"כ"ח ועד  2013 בינואר 1 - י"ט בטבת התשע"ג התאריכים:ילדים שנולדו בין 

  – 5גילאי 

 .2014 בדצמבר 31 - ט' בטבת התשע"הועד  2014 בינואר 1 - כ"ט בטבת התשע"דהתאריכים: ילדים שנולדו בין 

  – 4גילאי 

 .2015  בדצמבר 31- "ט בטבת התשע"ויועד  2015 בינואר 1- י' בטבת התשע"ה התאריכים:ילדים שנולדו בין 
  – 3גילאי 

 .2016בדצמבר  31- זהתשע"בטבת ב' ועד  2016בינואר  1- כ' בטבת התשע"ו התאריכים:ילדים שנולדו בין 
 

 

 07.01.2019, טתשע"ה' בשבט א ,ישניום הרישום יחל ב

  27.01.2019   ,טתשע"הכ"א בשבט  ,ראשוןום ויסתיים בי

 .www.misgav.org.ilברישום "ישיר ומהיר" באינטרנט: 
 

 חשוב לדעת !!*

 חובהגן  ילדי , כוללמחדש ברישום שנה כלחייבים  בגנים השנה הלומדים הילדים. 

 לקלוט המועצה התחייבות וללא, לאפשרויות בהתאם ישובצו ,סיום תקופת הרישום לאחרשיירשמו  ילדים 

 .המבוקש גן/במוסד הלימוד אותם

  בקשות לרישום חריגי גיל יתקבלו על גבי הטפסים הרשמיים, עבור ילדים שנולדו עד ה -חריגי גיל-   

עד לתאריך  נוך או באגף החינוך ולהגישםבאתר משרד החי. את הטפסים ניתן למצוא )כולל( 715/01/201

 .910/05/1-ה

http://www.misgav.org.il/
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 נוהלי הרישום:

 

 ים בתעודתרשומההורים אשר ו במשרד הפנים תושבי משגב ם אשר מופיעים כזכאים לרישום ילדי (1)

 .משגב יכתושבהזהות 

 .רשום ילדכם וב ובספח תעודת זהות, יש להצטייד בבכל רישום המבוצע באגף החינוך (2)

 

 :במשרדי אגף החינוךניתן לבצע רישום גם 

 .13:00 – 08:30חמישי בין השעות ו ראשוןבימים 

 

 עדיש להגיש  )בתוך ומחוץ למועצה( חינוךהמוסדות כלל בקשות העברה בין 

  !9201 סוף חודש מרץ

 .בקשות שיגיעו לאחר מועד זהאין התחייבות של אגף החינוך לטיפול ב

 תתאפשר רק לאחר רישום מסודר לגן / בית ספר, עפ"י אזור הרישום. עברההת הגשת בקש

 201930.6., ישלחו עד לתאריך שיוגשו במועד הרישוםתשובות לבקשות העברה 

 

 www.misgav.org.ilמפורסמים באתר המועצה:  תעריפי עלויות במערכת החינוך
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