
לשנה"ל התשפ"ב גילאי 3-4-5 
חייבי הרישום לשנת הלימודים התשפ"ב הם הילדים שנולדו בין התאריכים: 

גילאי 3: י"ד בטבת התשע"ח - 1 בינואר 2018 עד כ"ג בטבת התשע"ט - 31 בדצמבר 2018
גילאי 4: ג' בטבת התשע"ז - 1 בינואר 2017 עד י"ג בטבת התשע"ח - 31 בדצמבר 2017

גילאי 5: כ' בטבת התשע"ו - 1 בינואר 2016 עד ב' בטבת התשע"ז - 31 בדצמבר 2016

ראש מינהל החינוך הגב' טינה ולדמן וצוות המינהל, מזמינים אתכם לרשום את ילדכם מהבית ע"י "רישום בקליק".
www.afula.muni.il הרישום יתבצע באמצעות אתר האינטרנט העירוני

עליכם להזין את הנתונים המסומנים, לעבור על כל מסכי הרישום ולוודא כי בסיום הרישום מופיעה ההודעה "ההרשמה בוצעה בהצלחה".
במהלך ההרשמה, עליכם ההורים, לבחור תחילה את הזרם: ממלכתי, ממלכתי דתי/חרדי, מוכר שאינו רשמי.

לאחר מכן יש לבחור את שמות הגנים )עדיפות א', עדיפות ב'( מתוך מרחב החינוך, הכולל את רשימת הגנים שהוגדרו במרחב החינוכי. 
על מנת להשלים את הרישום דרך אתר האינטרנט עליכם לבצע את תשלום אגרת העשרה בסך 450 ₪ עבור ביטוח, סל תרבות, תכנית קר"ב באחת 

מהדרכים הבאות:
• לבעלי כרטיס אשראי – רישום ותשלום בגין אגרת העשרה - דרך אתר האינטרנט.

• הורים שאין ברשותם כרטיס אשראי - ניתן לבצע תשלום עבור אגרת העשרה במרכז התשלומים מחלקת גבייה 04-6524000 שלוחה 0.
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עיריית עפולה

רישום גני ילדים

קריטריונים להחלטת הוועדה לשיבוץ
גיל הילד.  •

מרחב חינוך מוגדר )עד 2 קילומטר ממקום המגורים(.  •
תקופת הרישום בהתאם לחוזר מנכ"ל.  •

אפיון הגן, דו גילאי, תלת גילאי.  •
מורכבות הגן-ילדים גמולים, ילדים בעלי לקויות   •

למידה, בעיות רפואיות.
מספר הילדים בגן.  •

איזון הגן, בנים/בנות.  •
ילדים שלמדו בגן שנה קודמת וממשיכים לשנה   •

נוספת.
אחים הלומדים בגן או בקרבת מקום.  •

ראייה כלל מערכתית, תוך כדי התבוננות פדגוגית   •
ומנהלית. 

www.afula.muni.il רישום בקליק" באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד"
האתר מאובטח ויפתח לרישום בין התאריכים: יום ה׳ א' בשבט התשפ"א )14 בינואר 2021( 

עד יום ד׳ כ"א בשבט התשפ"א )3 בפברואר 2021(.

רישום לצהרונים לשנת הלימודים תשפ"ב:
מינהל החינוך בעיריית עפולה מייחס חשיבות רבה, 

בהפעלת צהרונים כמסגרת חינוכית, איכותית, והפגתית 
לשעות הצהריים ובחופשות.

הצהרונים יפעלו כהמשך ליום הלימודים, בהובלת 
מנהלת צהרון וסייעת. הפעילות כוללת חוגי העשרה 

וארוחת צהריים חמה. במהלך חודש מאי תפתח בפניכם 
אפשרות לשלם ולרשום את ילדיכם לצהרון.

החיוב יחל עם פתיחת הצהרון )הודעה תועבר באמצעות 
הגננות(.

גני חובה:
תשלום עבור הזנה: המידע עבור תשלום עבור ההזנה 

ישלח אליכם דרך הגננות במהלך שנה"ל תשפ"ב ,ניתן 
יהיה לבצע ב- 10 תשלומים שווים.

לתשומת ליבכם:
חובת הרישום מוטלת גם על ילדים הלומדים   •

במערכת החינוך בשנת הלימודים תשפ"א.
יובהר, חובת הרישום לגן ילדים מוכר )רשמי או מוכר   •

שאינו רשמי( חלה על ילדים בגיל 3 ואילך בגיל 
הרישום.

רישום לגן יתאפשר רק לגנים הנמצאים במרחב   •
החינוך שהוגדר לכם, בהתאם לנכס הרשום על שמכם 

בארנונה.
יש להקפיד כי הכתובת שמופיעה ברישום זהה   •

לכתובת המופיעה במשרד הפנים.
ילדים שיירשמו לאחר מועד הרישום ישובצו על בסיס   •

מקום פנויי.


