
הורים יקרים/יקרות,
אנו שמחים להזמינכם לרשום את ילדכם/ילדתכם לגני הילדים העירוניים, לקראת שנת הלימודים תשפ"ד.

על פי חוק חובת הרישום חלה על כולם גם על תלמידי/ תלמידות ממשיכים במערכת החינוך.
הרישום יתקיים בין התאריכים:

יום שני, א' בשבט תשפ"ג 23/01/2023 ועד יום ראשון, כ"א בשבט תשפ"ג 12/02/2023.

תהליך הרישום ייעשה באופן מקוון, באמצעות אתר האינטרנט העירוני:
www.kfar-saba.muni.il

באתר תוכלו לצפות במידע ובהנחיות הרישום לגני הילדים. שירות זה מתבצע באופן מאובטח, תוך הקפדה על כל כללי הזהירות ברשת. 
השירות מתקדם, נגיש, מהיר וזמין בכל שעות היממה.

בעת הרישום עליכם להזדהות באחת מהדרכים הבאות:
• טלפון נייד

• כתובת דוא"ל

הורים לבני/ בנות 3 והורים לילדים/ ילדות שזו שנתם הראשונה במערכת גני הילדים העירונית, מוזמנים לערב היכרות בו יוצג תהליך הרישום.
ערב זה יתקיים בתאריך 16/01/2023 ותוכלו להתעדכן במידע אודותיו באתר העירייה.

על פי הקבוע בחוק, מועמדי רישום לגני הילדים:
I 31/12/2018 עד כ"ג בטבת תשע"ט I  01/01/2018 גילי 5 )חובה( מ- י"ד בטבת תשע"ח

I 31/12/2019 עד ג' בטבת תשע"פ I 01/01/2019 גילי 4 )טרום חובה( מ-כ"ד בטבת תשע"ט
I31/12/2020  עד ט"ז בטבת התשפ"א I 01/01/2020 גילי 3 )טרום טרום חובה( מ-ד' בטבת התש"פ

מתוך חוזר מנכ"ל תשע"ד/7)א(, א' אדר ב' תשע"ד, 03 במרץ -2014 הקשר בין מוסדות החינוך ובין הורים פרודים או גרושים 
)הורים עצמאיים(:

האפוטרופוסים  הם  ההורים  שני  המשפטית"(  הכשרות  "חוק  )להלן:  התשכ"ב-1962  והאפוטרופסות,  המשפטית  הכשרות  חוק  פי  "על 
הטבעיים של ילדיהם קטינים, והם מחויבים וזכאים מתוך הסכמה לדאוג לצורכיהם, הכוללים, בין השאר, את לימודיהם ואת חינוכם. גם כאשר 

הילד גדל אצל הורה אחד אין הדבר מפחית מחובותיהם ומזכויותיהם של שני ההורים, למעט במקרה של החלטה שיפוטית המורה אחרת."
לאור זאת נבקש להפנות את תשומת ליבכם/ ליבכן להוראות כדלהלן:

1. הורים עצמאיים מתבקשים למסור פרטי כתובת המגורים ודרכים ליצירת קשר של ההורה האחר )טלפון ודואר אלקטרוני( לצורך העברת 
מידע ועדכונים הנוגעים לילדו/ ילדתו. פניות יש להפנות באמצעות קישור באתר העירוני<חינוך<טפסים<חינוך קדם יסודי )גני ילדים(<כתב 

הצהרה להורים עצמאיים.
2. נבקשכם ליידע את מחלקת גני הילדים ולהמציא לידיה עותק מההחלטה במקרה בו קיימת החלטה שיפוטית, לפיה נשללה או הוגבלה 
לעניין זה האפוטרופסות של ההורה הנוסף או החלטה המונעת מסירת מידע לאותו הורה. ללא אסמכתא כתובה, תהיה עיריית כפר סבא 

רשאית להעביר מידע על התלמיד/ תלמידה לכל אחד משני הוריו/ הוריה.

שבט תשפ"ג
ינואר 2023

בברכת הצלחה,

אסנת חכמון
מנהלת אגף חינוך

שירה ברף
מנהלת מחלקת חינוך קדם יסודי

כפר-סבא
KFAR-SABA
.P.P - שולם
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שנת הלימודים תשפ"ד 
2024-2023

נרשמים לגני הילדים מהבית
הרישום יתקיים בין התאריכים:

פתיחת הרישום: יום שני, א' בשבט תשפ"ג 23/01/2023 
סיום הרישום: יום ראשון, כ"א בשבט תשפ"ג 12/02/2023

הרישום יתבצע באופן מקוון באתר העירייה.
אנו עומדים לרשותכם ולרשותכן במענה טלפוני

מרכז שירות לחינוך: 09-7649244

קבלת קהל בתקופת הרישום:
בימים א', ב', ד', ה' בין השעות: 11:30-8:30

וביום ג' 18:00-16:00

מענה טלפוני בתקופת הרישום:
בימים א'-ה' בין השעות: 15:30-08:30

ביום ב' בין השעות: 13:00-08:30


