
לרישום לגני הילדים
לחצו כאן.

הרשמה לגני הילדים בהר חברון,
ולכיתות א' שנת הלימודים תשע"ח

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=560


הורים יקרים,                                                                                          שבט תשע"ו
שלום וברכה!                                                                                             ינואר 2017

הרשמה לגני הילדים ולכיתות א'
לשנת הלימודים תשע"ח

בשעה טובה בימים אלו הגענו למחצית שנת הלימודים. התברכנו בגדילת אוכלוסיית ההר 
וכמובן בילדי גנים. 

לקראת שנת הלימודים הבאה ובהמשך להתייעלות מערך הרישום לגנים, תיעשה ההרשמה 
לגני הילדים בנוחות ובפשטות, באופן אישי דרך אתר האינטרנט רק לילדי גיל 3.

ילדים שלומדים השנה בגילאים 3-4 יוקפצו אוטומטית במערכת הרישום.
הרישום יתבצע אך ורק דרך האתר. כל תושב שנתקל בבעיה במהלך הרישום מוזמן לפנות 

לאגף החינוך 02-9969114 ולבקש את עופרה יצחק בימי ג' בין השעות 09:00-16:00.
www.hrhevron.co.il :אתר המועצה האזורית הר חברון

גילאי הרישום:ֹֹֹֹ
31.12.2011 - 1.1.2011 כ"ה בטבת התשע"א -

ה' בטבת התשע"ב  
כיתה א' - 

31.12.2012 –1.1.2012   ו' בטבת התשע"ב -  
י"ח בטבת התשע"ג

גילאי 5 )אין צורך להרשם(

31.12.2013 – 1.1.2013 י"ט בטבת התשע"ג -  
כ"ח בטבת התשע"ד

גילאי 4 )אין צורך להרשם(

31.12.2014 – 1.1.2014 כ"ט בטבת התשע"ד -   
ט' בטבת התשע"ה

גילאי 3

חריגי גיל רך: ילדים שנולדו עד 15.1.2015 )כולל( ועברו ועדת חריגים במחוז. )יובהר, על ילדים, 
חריגי גיל רך לא חלה חובת הלימוד(

מועדי הרישום:
רישום במשרדי

אגף החינוך )במועצה(
רישום דרך האינטרנט

ראשון כח בשבט תשע"ז
בשעה 26.2.1708:00

רביעי ה בשבט תשע"ז
בשעה 8:00 1.2.17

מיום

רביעי יז באדר תשע"ז
בשעה 16:00 15.3.17

שבת כ"ט בשבט תשע"ו
בשעה 24:00 25.2.17

עד יום

לילד דמי איחור ₪150 חינם עלות

2014 כתושב במוא"ז הר חברון,  תושב חדש שאינו רשום עדיין במרשם האוכלוסין לשנת 
אינו יכול להירשם דרך אתר האינטרנט אלא ישירות במחלקת החינוך אצל עופרה במועד 

שנכתב מעלה. הרישום מחייב שינוי כתובת מגורים במשרד הפנים.
תושב חדש לא יחויב בתשלום הרשמה באיחור, עד שבועיים ממעבר מגוריו לישוב. 

ביטול רישום או שיבוץ: ניתן לבטל רישום בכל שלב, אך אנו מבקשים לעשות זאת מוקדם 
ככל שניתן, כדי לתת מענה לילדים נוספים בהר.

רישום לכיתה א':
מועד הרישום אזורי רישום

מ29.1.17 עד ה 1.3.17
פרטים בטלפון: 

ביה"ס סוסיא 02-9963313
ביה"ס דביר 02-9960461

בהר חברון בתיה"ס סוסיא ודביר

מ 29.1.17 עד ה 1.3.17
פרטים בטלפון: 02-9969541/536

מועצה אזורית קריית ארבע

 מ 29.1.17 עד ה 1.3.17
פרטים בטלפון: 08-6874602 

עיריית קריית גת 

מ 29.1.17 עד ה 31.3.17   
פרטים בטלפון: 08-6518614

מועצה אזורית מיתר

לינקים לרישום לבתי הספר סוסיא ודביר:
סוסיא.         דביר.

לפרטים, סיוע ולכל שאלה, נשמח לעמוד לשירותכם תמיד. טלפון: 02-9969114 )עופרה(
או במייל ofra@hrhevron.co.il ו/או במשרדי מחלקת החינוך.

ברכת הצלחה לילדים החדשים והממשיכים, ולכלל ההורים.
שנזכה ללמוד יחדיו ולהוסיף שלום והצלחה.

בברכת שנת לימודים מהנה וברוכה,

רישום כיתה א׳ בתיה״ס יחדיו אתר רישום גנים

https://docs.google.com/forms/d/1WQgFLGmHxO2WX2gSf1_EBMLT9bwHdqBH6c7A77uuPDo/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1poq5Z4yWlojGJzoxYDeV-ZwNAwiiNRwlHdIFV_Pt3cE/closedform

