
הרשמה
לגני הילדים
ולכיתות א'
לשנת הלימודים תש"פ

לשימושכם: תאריכי גיל לרישום ע"פ משרד החינוך
י"ט בטבת התשע"ג - 1 בינואר 2013

כיתה א'- התאריכים:
כ"ח בטבת התשע"ד – 31 בדצמבר 2013

כ"ט בטבת התשע"ד – 1 בינואר 2014
גילאי 5 - התאריכים: 

ט' בטבת התשע"ה – 31 בדצמבר 2014

י' בטבת התשע"ה – 1 בינואר 2015
גילאי 4 – התאריכים:

י"ט בטבת התשע"ו – 31 בדצמבר 2015

כ' בטבת התשע"ו – 1 בינואר 2016
גילאי -3 התאריכים:

ב' בטבת התשע"ז- 31 בדממבר 2

ילדים שנולדו עד ה 15.1.2017 )כולל(
יצטרכו להגיש לועדת חריגים )פרטים 

אצל עופרה במשרד(
חריגי גיל רך:



הורים יקרים,               שבט תשע"ט
שלום וברכה !                                                                                 ינואר 2019

 
הרשמה לגני הילדים ולכיתות א'

לשנת הלימודים תש"פ
 

לקראת שנת הלימודים הבאה ובהמשך להתייעלות מערך הרישום לגנים, תיעשה 
ההרשמה אך ורק לילדי גיל 3 לגנים, באופן עצמאי מהאינטרנט, בנוחות ובפשטות. 

ילדי הגן בגילאים 3-4 יוקפצו אוטומטית במערכת הרישום. 

אם אתם עוזבים את הישוב בו אתם גרים באחריותכם לפנות לאגף החינוך ולעדכן.
הרישום לגנים יעשה באתר המועצה שכתובתו: www.hrhevron.co.il באתר ישנה 

לשונית שנקראת מחלקת חינוך – הרשמה לגני הילדים
רישום טלפוני: תושבים חדשים במועצה, ותושבים שנתקלו בבעיה ברישום

 ,16:00  -  9:00 ה' בשעות  א-  ימי  במועצה,  החינוך  אגף  למשרד  לפנות  מוזמנים 
למזכירת מח' החינוך עופרה יצחק בטלפון: 02-9969114/164

מועדי הרישום לגנים ללא עלות – רישום אינטרנטי
מ - 17.2.19 -  יב' אדר א׳ יום ראשון

עד  ל – 20.3.19 -  יג'  אדר ב' יום רביעי

הרישום לאחר יום שלישי יג' באדר ב' 21.3.18 יעשה אך ורק במשרדי אגף החינוך  
ע"י שליחת צילום ת"ז מעודכנת כולל מגורים עדכני

למייל של עופרה ofra@hrhevron.co.il בעלות של 150 ₪.

תושב חדש:  אשר אינו רשום עדיין במרשם האוכלוסין כתושב במוא"ז הר חברון, 
אינו יכול להירשם דרך אתר האינטרנט אלא ישירות במחלקת החינוך אצל עופרה 
בהגעה פיזית או שליחת אימייל כפי שנכתב מעלה. הרישום מחייב שינוי כתובת 

מגורים במשרד הפנים.
על מנת להתחיל את הליך הרישום יש לשלוח צילום ת"ז כולל ספח ואישור ביטול 

ממחלקת החינוך שבו לומד ילדכם.
תושב חדש לא יחויב בתשלום הרשמה באיחור, עד חודש 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 בישובים.

פרטים ליצירת קשר אופן הרישום מועד הרישום אזור רישום
פאני/זהבית
 02-9963313

ssusya@gmail.com

 אתר ביה"ס סוסיא
susya.tik-tak.net

 מ17.2.19  יב' אדר א
יום ראשון

  עד ל 20.3.19 יג'
אדר ב' יום רביעי

 ביה"ס
סוסיא

ליאורה 02-9960461
dvir01234@gmail.com

באתר בית הספר
 -להיכנס לקישור
 רישום לכיתה א

ביה"ס דביר

 מ17.2.19  יב' אדר א
יום ראשון

  עד ל 20.3.19 יג'
אדר ב' יום רביעי

ביה"ס דביר

רחל 02-9969541
rahelkoen@gmail.com

הגעה למח
 חינוך בק"א
בימים א'-ה
08:00-14:00

 מ17.2.19  יב' אדר א
יום ראשון

  עד ל 20.3.19 יג'
אדר ב' יום רביעי

 מועצה
 מקומית
 קריית
ארבע

עופרה מזכירת
מח' חינוך הר חברון

02-9969114
 אביבה מקריית גת

08-6874601

 ליצור קשר עם מח'
 חינוך הר חברון במייל
ofra@hrhevron.co.il

 וישלח אליכם טופס
רישום למילוי

 מ17.2.19  יב' אדר א
יום ראשון

  עד ל 20.3.19 יג'
אדר ב' יום רביעי

קריית גת

מעיין מיתר 08-6518614
CHINUCH@METAR.MUNI.IL

עופרה מח' חינוך
 הר חברון

ofra@hrhevron.co.il

באמצעות קישור 
לרישום תלמידים 

חדשים )מכל הגילאים( 
לבצע רישום גם דרך 
הקישור ולהעביר למח' 
חינוך הר חברון לעופרה 
צילום ת"ז +ביטול רישום 

מאזור מגורים הקודם

 מ17.2.19  יב' אדר א
יום ראשון

  עד ל 20.3.19 יג'
אדר ב' יום רביעי

 מועצה
 מקומית
מיתר

                               

ברכת הצלחה לילדים החדשים והממשיכים, להורים החדשים והוותיקים,
שנזכה יחדיו ללמוד ולהוסיף שלום והצלחה. 

שנזכה לשנת לימודים פוריה ומוצלחת.
בברכת שנת לימודים מהנה וברוכה,

צוות אגף החינוך והמתנ"ס
מועצה אזורית הר חברון

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=560
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQAg59QOLTNEPiXd_XORzc5JotNjW8oWNRWH3MbNsO5w4lDA/closedform
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=d5bd688be59f88e039210b6f750739b8
https://ctconnect.co.il/forms/form?f=d5bd688be59f88e039210b6f750739b8

