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13/06/21 

 

 תשפ"ב   לגני הילדים לשנת הלימודיםשיבוצים 

 

 הורים יקרים, 

שמחים לבשר על שיבוץ בנכם/בתכם לגן ילדים לשנת הלימודים תשפ"ב. בזמן שחלף מאז  

בהתאם לעדיפות   ילדיכםלשבץ את   כדימחלקת החינוך תקופת הרישום נעשו מאמצים ב

בהתאם למבוקש, וזאת לאור   עם זאת, יתכנו שיבוצים שלא שבחרתם בעת הרישום.

 שיקולים מקצועיים ומערכתיים שונים.

 

 הודעה על השיבוץ

דואר בהודעת  אליכםלשנה"ל תשפ"ב, תישלח   ילדכםשיבוצם של איגרת השיבוץ ובה 

 באמצעות הקישור להלן. לצפות בשיבוץ  תוכלו בנוסף,  .13.06.21ביום  אלקטרוני

 

 בקישור זה  - באתר המועצה  לצפייה בשיבוץ

 

 :לקראת שנה"ל תשפ"ב עדכונים

 טרום חובה. -גן דו גילאי לגילאי חובהכ יוגדר -גן אופירה נבון )ממלכתי( .1

 טרום חובה.  -גן דו גילאי לגילאי חובהכ יוגדר -)ממ"ח( גן הודיה  .2

 

 לפנות למחלקת החינוך הקדם יסודי: לברורים נוספים ניתן

  zoran.muni.il-ganim@kadimaבדואר אלקטרוני:  •

, יום ג' בין השעות  8:00-12:00בימים א', ב', ד' בין השעות   09-8970111בטלפון  •

 12:00-14:00, יום ה' בין השעות 16:00-18:00

 . 054-8081587ובווטאספ  09-8902999ות לתושב בטלפון מוקד השירדרך  •

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/cngentery?rshut=47
mailto:ganim@kadima-zoran.muni.il
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 ערעור על השיבוץ

 . אתר האינטרנט של המועצההודעת השיבוץ ב ערעור על השיבוץ ייערך באמצעות  .1

ניתן להגיש ערעור ממועד פרסום השיבוצים ועד שבועיים לאחריו. ביום א',   .2

 , תיסגר המערכת להגשת ערעורים.27/6/21

 במהלך חודש יולי. ועדת הערעורים תתכנס לדון בבקשות  .3

 

 קווים מנחים לשיבוץ 

 . הרשומה בתעודת הזהות של ההוריםהשיבוץ יקבע על פי כתובת המגורים  .1

 גן טרום טרום חובה.  – 3גן טרום חובה, עדיפות  -2גן חובה, עדיפות  -1גיל: עדיפות  .2

 ל ידי המועצה.עדיפות לילדים שבשנה החולפת התחנכו בגן המנוהל ע .3

 איזון במספר הבנים והבנות.  .4

)ובהתאם   יהי שילוב עם חבר אחד לפחות ובתנאי שהחבר/ה ביקש/ה אחת את השנ .5

 לאפשרויות(. 

 רצף חינוכי למי שהתחנך בגן המבוקש בשנה החולפת.  .6

 גים ידונו בוועדה מקצועית(. י שיבוץ שני אחים/ות יהיה בגנים נפרדים )מקרים חר .7

 ס. רישום לצהרון המתנ" .8

 

 שיבוץ לאחר רישום מאוחר

תושבים המשנים כתובת או תושבים חדשים ברשות, הנרשמים לאחר תקופת הרישום  

השיבוץ יהיה על   , לא ניתן להבטיח שיבוץ בגן המבוקש.   3/02/21המרוכזת קרי לאחר  

 בסיס מקום פנוי. 

 

 בברכת קיץ נעים ובטוח, 

 אדר ארד      אתי מזוז 

 נהל מח' החינוך מ    מנהלת מח' קדם יסודי

 


