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הורים, תלמידים וילדי הגן היקרים,

בקרוב תעשו את צעדיכם הראשונים במערכת החינוך העירונית ותצטרפו למשפחה 
הגדולה של מערכת החינוך בעיר. אברך אתכם בשנת לימודים פורייה ומוצלחת.
כמחזיק תיק החינוך, יחד עם צוות מינהל החינוך, אנו דואגים כל העת להעמיד 

לרשותכם את מיטב התנאים והאמצעים הן בהיבט הפיזי והן בהיבט הפדגוגי, ונעמוד 
של  בנייתם  את  סיימנו  האחרונות  השנים  שלוש  במהלך  הדרך.  כל  לאורך  לצדכם 
ארבעה בתי ספר יסודיים חדשים 'אלון יזרעאל', 'שהם', "אוהל מאיר" ו"בנות מרגלית" 
ובימים אלה מושלמת בנייתם של שלושה בתי ספר נוספים, לקראת שנת הלימודים 

הקרובה: "אלומות", "כרמים בעמק" ו"מעיין".
עוד הרחבנו את בית ספר 'אורט אלון' בשני אגפים חדשים ואת 'תדהר' ו'גוונים' באגף 

נוסף בכל אחד. בתי הספר "מעלות ניסים" ו"בית זאב" זכו לשדרוג כללי. 

בנינו 45 גני ילדים חדשים ועשרות גנים זכו לשדרוג כללי, וזאת כדי שילדיכם יקבלו 
את החינוך הטוב ביותר במבנים החדשים ביותר.

לקראת הרישום לכיתה א' ולגני הילדים בעיר, ניצבת בפניכם האפשרות לבצע רישום 
אינטרנטי באמצעות אתר העירייה, שיקל עליכם בביצוע הרישום וילדיכם יהיו שותפים 

לבחירת המסגרת החינוכית עבורם.

מאחל לילדיכם הצלחה רבה ושנת לימודים מוצלחת ומהנה.

שלכם,
אבי אלקבץ
ראש העיר
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מחלקת גני ילדים, מינהל החינוך

צוות מינהל החינוך:

ראש מינהל החינוך: 
גב' טינה ולדמן

טלפון: 04-6520301
רכזת המחלקה לחינוך קדם יסודי:

גב' אנה טופלד                                                                                                     
טלפון: 04-6520395                                                                                                  

מנהל מחלקת חינוך מיוחד: 
מר מאיר עוזרי 

טלפון: 04-6520306                                                                                                     
רשמת גנים עירונית: 

גב' חן כהן אברמוביץ'
טלפון: 04-6487708

רכזת צהרונים: 
גב' יהודית דוד  

טלפון: 04-6520383

הורים יקרים, מינהל החינוך 
זמין עבורכם בדרכי ההתקשרות 

הבאות:
 

מענה טלפוני במינהל החינוך: 
ראשון עד חמישי בין השעות 

08:30-12:30
04-6487708 או 04-6520394

 
קבלת קהל במינהל החינוך:

כתובתנו: גיורא יוספטל 26, עפולה.
בימים ראשון ורביעי בין השעות 

15:30-18:30
ובימי שני בין השעות 08:30-10:30

 
פניות מקוונות:

ניתן להעביר לכתובת המייל: 
gamin.rishum@afula.muni.il
ולציין שם מלא, תעודת זהות של 

הילד,  כתובת עדכנית ומספר טלפון 
ליצירת קשר.

שפ''ח - שירות פסיכולוגי חינוכי

השפ''ח שותף פעיל בהפעלת תוכניות 
לטיפוח אקלים רגשי וחברתי בגן. 

לרשות הגננות וההורים, עומד 
פסיכולוג להדרכה, יעוץ, הערכה של 
הילד בגן. התערבויות טיפוליות, מתן 

מענה, תמיכה וסיוע במצבי חירום. 

מנהלת שפ''ח:  גב' איילת נוי                                                                                                        
רכזת גיל הרך:  גב' עדי דרזניק                                                                                                                                                     

כתובת: רח' הגן 1, עפולה 
טלפון: 04-6523040

מתי"א - מרכז תמיכה יישובי אזורי

גוף מקצועי בפיקוח משרד החינוך 
הנותן מענה חינוכי טיפולי לתלמידים 
בעלי צרכים מיוחדים, שקיבלו זכאות 

לשירותי חינוך מיוחד. גוף זה מוביל, 
מנחה ומקיים תוכניות חינוכיות 

וטיפוליות הניתנות בגנים הילדים.

מנהלת מתי"א: גב' אורית כהן                                                                             
רכזת גיל הרך: גב' רונית אליהו

רכזת גני חנ"מ: גב' נירית סורג'ון
כתובת: רחוב בן צבי, גבעת המורה                                                                                                                              

טלפון: 04-6421795

מפקחי משרד החינוך

גב' ציביק קוסטא: חינוך ממלכתי 
גב' אביבה נחום: חינוך ממלכתי דתי
גב' שרה עטיה: חינוך ממלכתי חרדי

מר יהודה גלברג: חינוך מיוחד
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מידע בסיסי על הגנים

ילידי שנתון 2018 משויכים לגני חובה. 

אך  חובה,  לגן  רישום  לבצע  יוכלו  חובה  לגן  ברישום  2019, המעוניינים  ילידי שנתון 
בקשתם תיבחן בהתאם לקריטריונים. 

בין          (יוח"א)  ארוך  חינוך  יום  במסגרת  חמישי  עד  ראשון  בימים  פועלים  החובה  גני 
השעות 07:30-16:00 וביום שישי בין השעות 07:30-12:00.

עד     ראשון  בימים  חמה  צהריים  ארוחת  יקבלו  בגן  הילדים  יוח"א,  ממסגרת  כחלק 
חמישי בתשלום מסובסד (הסכום יפורסם בתחילת שנת הלימודים ויועבר ע"י הגננות).

לגני טרום חובה וטרום טרום חובה ישויכו ילדים שנולדו בשנתונים 2019-2020.

הגנים פועלים בימים ראשון עד חמישי בין השעות 07:30-14:00 וביום שישי בין השעות 
.07:30-12:45

תינתן האפשרות לרשום את ילדכם למסגרות הצהרון, בעלות נוספת.
וסייעת,  צהרון  בהובלת מנהלת  הגן,  באותו  הלימודים  ליום  יופעל כהמשך  הצהרון 

הפעילות בצהרון כוללת חוגי העשרה וארוחת צהריים חמה. 
המסגרת תופעל בימים ראשון עד חמישי עד השעה 16:30.

הודעה מסודרת בנושא הרישום לצהרונים תפורסם טרם פתיחת שנת הלימודים.

ההרשמה לגנים תלת גילאים תתאפשר לילדים שנולדו בין השנים 2018-2020.

גן תלת גילאי פועל במתכונת גן חובה, בימים ראשון עד חמישי במסגרת יום חינוך 
כחלק   .07:30-12:00 השעות  בין  שישי  וביום   07:30-16:00 השעות  בין  (יוח"א)  ארוך 
ממסגרת יוח"א, הילדים יקבלו ארוחת צהריים חמה בימים ראשון עד חמישי בתשלום 

מסובסד (הסכום יפורסם בתחילת שנת הלימודים ויועבר ע"י הגננות).
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גני חובה:

גני טרום חובה וטרום טרום חובה:

גנים תלת גילאים:



 

זכאות לרישום

הורים  יקרים  שלום רב,
אנו מאחלים לכם ברכת הצלחה, עם הגעת מועד רישום ילדיכם לגן הילדים, בשנת 

הלימודים תשפ"ד. 
אירוע  מרגש  זה,  מחייב  רישום  לגני  ילדים  ע" פ  חוק  חינוך  חובה.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

להלן זכאי הרישום בהתאם לתאריכי הלידה עפ"י תאריכי משרד החינוך:

גן טרום טרום חובה - גילאי 3 
ילדים שנולדו בין הימים:

ד' בטבת התש''פ – עד ט''ז בטבת התשפ''א 
1 בינואר 2020  עד 31 בדצמבר 2020

גן טרום חובה - גילאי 4 
ילדים שנולדו בין הימים:

כ''ד בטבת התשע''ט – עד ג' בטבת התש''פ
1 בינואר 2019 – 31 בדצמבר 2019

גן חובה - גילאי 5 
ילדים שנולדו בין הימים:

י''ד בטבת התשע''ח – עד ט''ז בטבת התשע''ט 
1 בינואר 2018 – 31 בדצמבר 2018

תקופת הרישום 
תתקיים באופן מקוון 

באתר האינטרנט העירוני
בין התאריכים:

 23/01/23-12/02/23
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לתשומת ליבכם:
יש לרשום את 

הילד/ה בגן עירוני
בכל שנה מחדש.



הרישום לגני הילדים יתבצע באתר של עיריית עפולה

כדאי לדעת ש... 
משרד החינוך מתייחס לכתובת מגורים של התלמיד/ה על פי המעודכן במרשם האוכלוסין 

במשרד הפנים, לפי חוק מרשם האוכלוסין תשכ"ה-1965 וחוק עדכון כתובת.
במידה וכתובת התלמיד במרשם האוכלוסין אינה תואמת לכתובת המגורים, יש לעדכן זאת 

מול משרד הפנים ולפעול בצורה הבאה:

הרישום לגני הילדים יתבצע באתר של עיריית עפולה
רישום מהבית באמצעות האינטרנט - פשוט, קל ומהיר.

המעודכן  פי  על  התלמיד/ה  של  מגורים  לכתובת  מתייחס  החינוך  משרד  ש...  לדעת  כדאי 
במרשם האוכלוסין במשרד הפנים לפי חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965 וחוק עדכון כתובת.

במידה וכתובת התלמיד במרשם האוכלוסין אינה תואמת לכתובת המגורים, יש לעדכן זאת מול 
משרד הפנים ולפעול בצורה הבאה:

    כתובת ששונתה בתוך העיר עפולה - יש לשלוח מייל עם עדכון הכתובת במשרד האוכלוסין.
    כתובת ששונתה מעיר אחרת - יש לפעול עפ"י ההנחיות המופיעות בהנחיות      

    לגבי תלמידים שאינם מזוהים באתר הרישום בעמוד 8 - "תושבים חדשים".
 

מהלך ההרשמה: 
1. עליכם להזין את תעודת הזהות של הילד/ה ואת תעודת הזהות של ההורה.

2. ייפתח עמוד הרישום שם יהיה עליכם למלא את הפרטים המצוינים.
3. בחירת זרם החינוך הרצוי: ממלכתי, ממלכתי דתי/חרדי או מוכר שאינו רשמי.

4. בחירת הגן הרצוי מתוך האפשרויות המוצעות לפי אזורי הרישום (יש לבחור בשני גנים - עדיפות 
א' ועדיפות ב')* 

    יש לעיין במסמכי הרישום  ולוודא כי בסיום התהליך מופיעה הודעה: "ההרשמה בוצעה     
    בהצלחה" ויוצג מספר  אישור ביצוע ההרשמה.

    הקפידו על מילוי פרטים מדויקים כולל מספר טלפון ודוא"ל.

*במידה ואינכם מעוניינים באפשרויות המוצעות, תינתן לכם האפשרות לרשום בהערות את שם 
הגן המבוקש. וועדת השיבוץ תדון בבקשתכם בהתאם לקריטריונים.

ראוי לציין, כי אין בכך התחייבות על קבלת הגן המבוקש.
 

הורים יקרים, שלב הרישום הינו טכני ובו נקלטת בקשת הרישום בלבד, תהליך זה אינו מבטיח 
שיבוץ בגן המבוקש.

הורים עצמאיים (לרבות הורים גרושים/פרודים/רווקים) - עליכם למלא טופס הצהרה דיגיטלי

לנוחיותכם וידיעתכם - הקריטריונים לשיבוץ: 
1. קירבה גאוגרפית למקום המגורים.

2. גיל הילד.
3. מרחב חינוך מוגדר.

4. תקופת הרישום בהתאם לחוזר מנכ"ל.
5. אפיון הגן - דו גילאי, תלת גילאי.

6. מורכבות הגן - גמולים, ילדים בעלי לקויות למידה, בעיות רפואיות, 
   מספר הילדים וכו'.

7. איזון הגן - בנים/בנות.
8. ראייה כלל מערכתית, תוך כדי התבוננות פדגוגית ומנהלית.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

//  תיאור תהליך הרישום
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קישור להצהרה והתחייבות להורה עצמאי

https://form.jotform.com/210104221359441
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   הודעות  שיבוץ  יפורסמו  באתר הרישום  ביום  10.03.2023.                              
   ערעורים  ישלחו  באמצעות   טופס                                באתר הרישום בין הימים                     10.03.2023-23.03.2022.                    

הנחיות לגבי תלמידים שלא מופיעים באתר הרישום:
 

תושבים חדשים:
  ganim.rishum@afula.muni.il :במידה והנכם תושבים חדשים יש לשלוח למייל

את המסמכים הבאים:
   צילום תעודת זהות וספח פתוח עם הכתובת העדכנית בעפולה.
   תמצית רישום של בתכם/בנכם עם הכתובת העדכנית בעפולה.

   ביטול רישום מהרשות בה התגוררתם לפני המעבר.
   מספרי טלפון של שני ההורים.

   אישור פתיחת נכס במחלקת הגבייה בעיריית עפולה.
   במידה ותשלום הארנונה אינו על שמכם, יש לצרף טופס "תצהיר על כתובת מגורים"    

   המופיע בסוף החוברת. 
   *יש מלא את הטופס על כל סעיפיו ולהחתים רשם בית משפט או עורך דין.

ראוי לציין כי הרישום לשיבוץ ילדכם יעשה בעת המעבר בפועל לעיר עפולה.

הורה עצמאי (הורה יחיד לרבות הורה גרוש/ה או פרוד/ה או רווק/ה): 
במידה ולא מתאפשרת הרשמה דרך האתר, עליכם למלא טופס הצהרה דיגיטלי:

 

במידה ואין נכס על שמכם בעפולה:
יש לצרף טופס "תצהיר על מקום מגורים" המופיע בסוף החוברת. 

יש מלא את הטופס על כל סעיפיו ולהחתים רשם בית משפט או עורך דין ולהעבירו לכתובת 
.ganim.rishum@afula.muni.il המייל

לתשומת לבכם:
תלמידים אשר הוריהם לא יבצעו את הרישום עד יום 12.02.2023, 

ישובצו על בסיס מקום פנוי בלבד.
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קישור להצהרה והתחייבות להורה עצמאי

חובת הרישום מוטלת גם על ילדים הלומדים במערכת החינוך בשנת הלימודים הנוכחית - 
תשפ"ג.

קיימת הנחיה מטעם משרד החינוך כי לא יתאפשר רישום לחריגי גיל (ילדים שנולדו החל   
מתאריך 01.01.2021).

לנכס   בהתאם  לכם,  שהוגדר  החינוך  במרחב  הנמצאים  לגנים  רק  יתאפשר  לגן  רישום 
הרשום על שמכם בארנונה.

 

לידיעתכם:

https://form.jotform.com/210104221359441


 

הרישום לבתי ספר ולגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"ד יחל ביום שני, א' בשבט 
התשפ"ג (23.03.2023) וימשך עד ליום ראשון, כ"א בשבט התשפ"ג (12.02.2023).

 
 
 
 

חשוב לדעת
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קישור להצהרה והתחייבות להורה עצמאי

יש לבצע רישום לגני הילדים בכל שנה מחדש.
עפ"י החלטת משרד החינוך, חריגי גיל (ילדים שנולדו החל מיום 01.01.2020), אינם יכולים 

להירשם לגן עירייה.
הרישום מתבצע על פי אזורי רישום, איזור הרישום נקבע ע"י הכתובת הרשומה במרשם 

האוכלוסין (משרד הפנים) ומעודכנת במחלקת הגבייה העירונית.
משרד החינוך אינו ממליץ על שיבוץ אחים באותו הגן, האפשרות ניתנת רק לתאומים. 

לתשומת לבכם, הוועדה הפדגוגית אינה ממליצה על שיבוץ אחים/תאומים באותו הגן.
חתום  רפואי  מסמך  לשלוח  יש  חיים,  מסכנת  אלרגיה  או  רגישות  עם  לילד/ה  הורים 
להיות      צריך  (המסמך  חיים  מסכן  רפואי  במצב  מדובר  כי  המצהיר  מומחה,  מרופא 

בתוקף החל מחודש 10/2022 וחתום ידנית ולא דיגיטלית) לכתובת המייל הבאה:  
      .perachk@afula.muni.il

הורים לילד/ה עם רגישות או אלרגיה למזון הזקוקים למנה מותאמת, יש לשלוח מסמך 
רפואי עדכני מרופא אלרגולוג המציין את הרגישות, ולציין את פרטי הילד (שם, תעודת 

   .chen_ca@afula.muni.il :זהות, מספר טלפון של ההורים) לכתובת המייל הבאה
במידה ותעודת הזהות של בנכם/בתכם אינה מופיעה באתר, יש להעביר מייל עם פרטי 
הילד/ה הכוללים: שם מלא, צילום תעודת זהות עם ספח פתוח ומספר טלפון לחזרה 

.ganim.rishum@afula.muni.il :למייל
בתום בדיקה, מינהל החינוך יצור קשר להמשך תהליך הרישום.

הורה עצמאי (לרבות הורה, גרוש/ה פרוד/ה או רווק/ה) - במידה ולא מתאפשרת   
הורה  יחיד לרבות  (הורה  דיגיטלי להורה עצמאי  יש למלא טופס  הרשמה דרך האתר, 

גרוש/ה או פרוד/ה או רווק/ה) 

רק לאחר קבלת אישור במייל חוזר ניתן לבצע רישום.
רישום  לביטול  בקשה  להעביר  יש   – אחרת  לעיר  מעבר  עקב  רישום  ביטול  לקבלת 
לכתובת המייל: chen_ca@afula.muni.il ולצרף את המסמכים הבאים: צילומי ת.ז. של 
שני ההורים, חוזה שכירות/קניה בעיר אליה אתם עוברים. לאחר קבלת המסמכים, נעביר 

את ביטול הרישום במייל חוזר.
chen_ca@afula.muni.il יש לשלוח לכתובת המייל  ופספסתם את הרישום,  במידה 

הודעה עם שם הילד/ה, מספר הזהות שלו/ה. 
ראוי לציין כי לאחר תאריך הרישום,   השיבוץ מתבצע על בסיס מקום פנוי בלבד.

 

https://form.jotform.com/210104221359441


דף מידע בנושא תשלומי הורים

תשלומי ביטוח תלמידים ואגרת העשרה*:
*התשלום נכון לשנת הלימודים תשפ"ג.

התשלום בעבור ביטוח תאונות אישיות הינו תשלום חובה (ע"ס 69 ₪).
התשלום בעבור אגרת ההעשרה הינו תשלום רשות (ע"ס 381 ₪).

בשנת הלימודים תשפ"ד יפורסם הסכום לתשלום בהתאם לחוזר התשלומים המוסדי ע"י משרד החינוך.

מידע על ההעשרה בגנים:
תשלומי אגרת ההעשרה כוללים בתוכם את כל הפעילויות המתקיימות בגן ומחוץ לגן 

במסגרת שעות הפעילות.

חוגי קרן קר"ב:
הגננת תבחר בתחילת השנה שני חוגים מרשימת חוגים שנבנתה ע"י רכזת קרן קר"ב 

מהחברה למתנ"סים. 

סל תרבות:
שתי  תרבות-  סל  במסגרת  הצגות  בשלוש  יצפו  הגנים  ילדי  הלימודים,  שנת  במהלך 

הצגות יוצגו בגן והצגה נוספת בהיכל התרבות העירוני. 

הנ"ל  ההעשרה  מתכניות  ייהנה  שילדכם  וכדי  בתשלום  עליכם  להקל  למנת  על 
בתחילת השנה, הנכם מתבקשים להזין את פרטי כרטיס האשראי בעמוד הרישום.
יעשה רק לאחר שיפורסם חוזר התשלומים המוסדי ע"י משרד החינוך. השימוש בו 

תשלומי הזנה:
(יוח"א) עד השעה  יום חינוך ארוך  גני החובה פועלים בימי ראשון עד חמישי במסגרת 
16:00 כחלק ממסגרת יוח"א, הילדים בגן יקבלו ארוחת צהריים חמה ומזינה בימים ראשון 
ע"י  ויועבר  הלימודים  שנת  בתחילת  יפורסם  (הסכום  מסובסד  בתשלום  חמישי  עד 

הגננות).

תשלומי צהרונים:
בגני טרום חובה יום הלימודים מסתיים בשעה 14:00. 

ישנה האפשרות לרשום את ילדכם, למסגרת צהרון, בעלות נוספת. 
הצהרון יופעל כהמשך ליום הלימודים באותו הגן.

הפעילות בצהרון כוללת חוגי העשרה וארוחת צהריים חמה.
המסגרת תופעל בימים ראשון עד חמישי עד השעה 16:30.
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לאתר הרישום
לחץ כאן

11

ראש העיר ומנהל החינוך 
מברכים אתכם ואת ילדכם 

בשנת לימודים פוריה ומוצלחת!

https://www.afula.muni.il/he/767/


 

 

 - עפולהעיר תצהיר על כתובת מגורים ב

 רשום על שמכם כדין.הבהעדר נכס 
 

 ________.____________ מספר זהות _______________אני החתום מטה ___________

 היר/ה בזה כדלקמן:מצ

 

 ______________ מספר זהות _____הנני האפוטרופוס החוקי של התלמיד  _______ .1

 _______________________ החל מתאריך ______התלמיד מתגורר בכתובת _____ .2

 ______________________ על שם ___ארנונה/ מספר חוזה בכתובת הינו ________ .3

 אני מתחייב להודיע למינהל החינוך בעיריית עפולה על כל שינוי בכתובת. .4

 תהיה העירייה רשאית להעביר את ידוע לי, שאם יימצא שהדיווח שלי אינו אמת, .5

 כי אין בכך כדי לגרוע מזכויותיה האחרות על פי כל דין.התלמיד לגן באזור מגוריו בפועל ו

 אני מצהיר/ה בזה כי זה שמי וזו אכן חתימתי ותוכן תצהירי אמת. .6

 

י מסירת פרטים מדויקים על מקום (א') רישום כוזב וא 7על פי חוזר מנכ"ל ס"ב 

 הקבוע מהווה עבירה פלילית.המגורים 
      ______________               ____________ 

 תאריך                               חתימת המצהיר    

____________________________________________________________________ 

 אישור
 ____________תאריך __________, עו"ד מאשר בזה כי ב_____אני החתום המטה ____

 ______ בעל מספר זהות _________________________הופיע בפני מר/גב' _________

ולאחר שהזהרתיו לומר את האמת וכי אם לא יעשה כן, צפויים לו עונשים הקבועים בחוק, 

 אישר/ה את נכונות ההצהרה הכתובה מעלה וחתם על התצהיר בפני

 

              _____________       ______________ 

 תאריך                               חתימת המצהיר    
 .את התצהיר ניתן להחתים במזכירות בית המשפט, אצל עו"ד או דיין 

 .בכל מקום בו מוזכר זכר הכוונה גם ללשון נקבה 

 

  למייל:את הטופס מלא וחתום יש להחזיר 

 Chen_ca@afula.muni.il 


