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הורים יקרים,
אנו שמחים ונרגשים לפתוח את הרישום לגני הילדים ולכיתות א' לשנת הלימודים
תשפ"ג במערכת החינוך בהר חברון, ומאחלים ברכת הצלחה לילדים בדרכם

החדשה.
 

אופן הרישום 
הרישום יחל ביום שלישי ל שבט תשפ"ב 1/2/2022, ויימשך עד יום חמישי כג אדר

א תשפ"ב  24/02/2022
 

הרישום יתבצע על ידיכם באופן מקוון. 
www.hrhevron.col.il  :ניתן להיכנס לאתר המועצה בכתובת

מחלקות המועצה – אגף החינוך - רישום לתשפ"ג, ומשם תועברו לאתר הרישום המקוון.
יש להקליד בשדות המתאימים מספר זהות של הילד, מספר זהות של ההורה ובחירת

הגיל.
לכניסה מהירה לרישום באתר המועצה לחץ כאן  

 
אנא הקפידו על מילוי פרטים מדויקים בעת הרישום, כולל טלפון ודואר אלקטרוני. בסיום

תהליך הרישום יש לוודא קבלת הודעה המאשרת כי תהליך הרישום הושלם בהצלחה. 
 

הרישום המקוון מיועד לילדים הרשומים במנהל אוכלוסין כתושבי המועצה ומתגוררים
בפועל ביישובי המועצה. בהמשך יתבצע רישום לתושבי מועצה חדשים. 

 
 

בכל שאלה ניתן לפנות למזכירת אגף החינוך רעות, 
edu@hrhevron.co.il :בטלפון 02-9969114 , ובמייל

 

https://www.hrhevron.co.il/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%A1/
https://www.hrhevron.co.il/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%A1/
mailto:edu@hrhevron.co.il


רישום לגני הילדים תשפ"ג  
  

גילאי הרישום :  חובת הרישום חלה על כל הילדים שנולדו בין התאריכים  
כ' בטבת התשע"ט - 1 בינואר 2019 עד ב' בטבת התשע"ט-31 בדצמבר 2019

 
בהמשך להתייעלות מערך הרישום, יש לערוך רישום מקוון רק לילדי גיל 3 
ילידי 2019. ילדי הגן בגילאים 4-5 יוקפצו אוטומטית במערכת הרישום.

 
תושב חדש:     תושב אשר אינו רשום עדיין במרשם האוכלוסין כתושב במעצה אזורית
הר חברון אינו יכול להירשם דרך אתר האינטרנט, אלא ישירות במזכירות אגף החינוך

במועצה, בימים ימי א- ה' בין השעות 9:00-15:00 , בטלפון 02-9669114
הרישום מחייב שינוי כתובת מגורים במשרד הפנים, ורישום הישוב בתעודת זהות של
שני ההורים. יש לשלוח צילום ת"ז כולל ספח ואישור ביטול ממחלקת החינוך שבו

לומד ילדכם 
 

ביטול רישום:  ניתן לבטל רישום בכל שלב. אנו מבקשים לעשות זאת מוקדם ככל שניתן,
כדי שנוכל להיערך בהתאם. 

 
ילדים בעלי צרכים מיוחדים : במקרה של צורך בסייעת רפואית / חנ"מ ו/או הנגשה יש
להעביר מסמכים רלוונטים עד חודש מרץ  2022 לרינה בן שבת, מנהלת  גני הילדים,

ganim@hrhevron.co.il  במייל
 

חריגי גיל :   החל משנת הלימודים התשפ"א לא מתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו 3
לפי חוק לימוד חובה. 

הורים המעוניינים להשאיר את ילדם שנה נוספת בגן חובה, יפנו למנהלת הגן במהלך
החודשים פברואר – מרץ. מנהלת הגן תעביר את הבקשה לשפ"ח (שירות פסיכולוגי
חינוכי), ולאחר דיון תישלח תשובה להורים. בכל מקרה יש לרשום את הילד לבית הספר.

בנוסף יישמר לו מקום בגן הילדים 
 

        לא יינתן אישור ללימודי חוץ בגני ילדים.
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גילאי הרישום: חובת הרישום חלה על כל הילדים שנולדו בין התאריכים  
כ' בטבת התשע"ו - 1 בינואר 2016 עד ב' בטבת התשע"ז - 31 בדצמבר 2016

 
 

תושב חדש: 
תושב אשר אינו רשום עדיין במרשם האוכלוסין כתושב במעצה אזורית הר חברון אינו
יכול להירשם דרך אתר האינטרנט, אלא ישירות במזכירות אגף החינוך במועצה בימים

ימי א- ה' בין השעות 9:00-15:00, בטלפון 02-9669114/164
הרישום מחייב שינוי כתובת מגורים במשרד הפנים, ורישום הישוב בתעודת זהות של
שני ההורים. יש לשלוח צילום ת"ז כולל ספח ואישור ביטול ממחלקת החינוך שבו לומד

ילדכם. 
 

ביטול רישום : 
ניתן לבטל רישום בכל שלב. אנו מבקשים לעשות זאת מוקדם ככל שניתן, כדי שנוכל

להיערך בהתאם. 
 

ילדים בעלי צרכים מיוחדים : 
במקרה של צורך בסייעת רפואית / חנ"מ  ו/או הנגשה יש להעביר מסמכים רלוונטים

עד חודש מרץ  2022 לחני שפירא, מנהלת תחום הגיל הרך ואחראית תחום הנגשה. 
 
 

רישום לכיתה א תשפ"ג  
 

ה א' ָ ּ̇ ƒלֹום ּכ ָ ׁ̆



אופן רישום פרטי קשר
מיפוי ישובים  

למוסד חינוך 
שם בית הספר

רישום מקוון באתר המועצה
www.hrhevron.col.il

02-9963313     
 susyaschool@gmail.com

סוסיא, יתיר, אביגיל,
מצפה יאיר, כרמל,
מעון, חירן, סנסנה

בי"ס סוסיא

רישום מקוון באתר המועצה
www.hrhevron.col.il

02-9960461  
 dvir01234@gmail.com

עתניאל, נגוהות, 
עשהאל, טנא, שמעה,

בית חגי, אדוריים 
בי"ס דביר

רישום מקוון באתר המועצה. 
www.hrhevron.col.il

oryairtamid@gmail.com כלל  מועצתי  ת"ת אור יאיר 

 רישום מקוון באתר המועצה.
www.hrhevron.col.il 

הרישום אינו סופי. המשך תהליך בביה"ס

08-6632388
ariela.tmarim@gmail.com על איזורי  מרכז למידה תמרים 

 רישום בבתי הספר
בקרית ארבע

אגף חינוך קרית ארבע
02-9969536

אדורה, תלם, בית חגי, 
מעלה חבר

מועצה מקומית 
קרית ארבע

אין צורך ברישום אישי. ההרשמה
לילדי גני חובה בוצעה בשיתוף

המועצות

אגף חינוך מיתר
08-6684002 

אשכולות, ליבנה,
שמעה, טנא (ממלכתי) 

מועצה מקומית
מיתר

רישום מקוון באתר עיריית קרית גת
 אגף חינוך קרית גת 
08-6874601 קרית גת תלם, אדורה

בתי ספר יסודיים  

 

בכל שאלה ניתן לפנות למזכירת אגף החינוך רעות, 

edu@hrhevron.co.il :בטלפון 02-9969114 , ובמייל

 
 

              אגף החינוך                   

https://www.hrhevron.co.il/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%A1/
https://www.hrhevron.co.il/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%A1/
https://www.hrhevron.co.il/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%A1/
https://www.hrhevron.co.il/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%A1/
https://www.hrhevron.co.il/%D7%90%D7%92%D7%A3-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A-%D7%95%D7%9E%D7%AA%D7%A0%D7%A1/
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ברכת הצלחה לכל ההורים והתלמידים 
שנזכה יחדיו להרחיב דעת 

מתוך אהבה ושמחה
 

בברכת שנת לימודים מבורכת,
יפעת סולומון - מנהלת אגף החינוך 

וצוות האגף 
מועצה אזורית הר חברון

 

 

ם ל ּבֶֹקר ֲאִני ָקם ֻמְקּדָ ּכָ

ְלָהִכין ְלָך ֶאת ַהּבֶֹקר

יק ַעל ַהגַּב ר ְלָך ֶאת ַהּתִ ְמַסּדֵ

ֶלת ּפֹוֵתַח ֶאת ַהּדֶ

ִניָמה ָהרוַּח ּפֹוֶרֶצת ּפְ

דֹולֹות ֶרְך ֵעיֶניָך ַהגְּ ּדֶ

ֶלת ֵעיַני ַהּדֶ וְּלֶרַגע ִנְדֵמית ּבְ

ְללַֹע ָאִרי

 

ָמר ְהיֶה ִנׁשְ ׁש ּתִ י ְמַבּקֵ ְוִלּבִ

ְהיֶה ָאהוּב ְוָקרֹוב ּתִ

ל ֱאֶמת דֹות ׁשֶ ָ שּׂ ֵלְך ּבַ ְוָתִמיד ּתֵ

ְמָחה ְויִֹפי ל שִׂ דֹות ׁשֶ ָ שּׂ ּבַ

ֲחוֶה ּתַ י ּכֹוֵרַע וִּמׁשְ ְוִלּבִ

ה ְוֶעְלּבֹון וַּפַחד ּבֹו ּבוּׁשָ ֲחסְֹך ִמּלִ

-אביתר בנאי-


