רישו
ם
ב
את
um

רישום לגן עירוני
לשנת הלימודים התשע״ז
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מינהל החינוך המחלקה לרישום גני ילדים וחינוך יסודי

מרכז הרישום
דוא"ל לפניות הורים:
ganimtlv@tel-aviv.gov.il
מוקד טלפון:
03-5218111
פקס 03-5216447
קבלת קהל:
גן העיר ,רח' אבן גבירול ,71
קומת הגג ,תל–אביב-יפו
בתקופת הרישום:
ימים א'-ד' ,בשעות 18:00-08:00
ביום ה' ,בשעות 15:00-08:00
לאחר תקופת הרישום:
ימים א'-ה' ,בשעות 15:00-08:00

אפשר לפנות גם באמצעות הפייסבוק העירוני
"הורים בגנים עירוניים בתל אביב-יפו"

ז

קוקים

למידע

נוסף?

• מסמכים הנדרשים לרישום
• ערר למבנה הגן
• מועד הודעת שיבוץ לכיתת גן
• שינוי שיבוץ לכיתת הגן
• הדלגה לכיתה א׳
• שנה שנייה בגן
• שירות פסיכולוגי חינוכי
• מועדוניות
• רשימת גנים
• טפסים להורדה
• בעלי תפקידים בגני ילדים

www.tel-aviv.gov.il/rishum
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אנחנ

ו לשיר

ותכם

ש ָּלנּו ַמה ֶּנ ְח ָמד הּוא
“גן ֶ ׁ
ַּ
ָלנּו טֹוב ּבֹו ַעד ְמאֹוד
ש ַע,
ש ַּת ֲע ֵ ׁ
שירִ ,נ ְ ׁ
ּבֹו ָנ ִ ׁ
ְנ ַש ֵׂחק וְ ַנ ֲעבֹד".
(חינגה סמילר)

הורים יקרים,
כאשר יפה ירקוני שרה את השיר שפותח את האיגרת הזאת,
״גן שלנו מה נחמד הוא״ ,בשנות ה ,60-רשת הגנים העירוניים
היתה בחיתוליה וחוק חינוך חובה מגיל  3טרם נחקק.
דבר אחד נשאר כפי שהיה :ילדכם מגיע לגן הילדים בכדי
להתנסות ולשאול שאלות ,להעשיר את הדמיון וללמוד על
העולם ,לעשות צעדים ראשונים בפיתוח העצמאות וכמובן,
להכיר חברים ,ליהנות ,להשתעשע ולשחק בחצר ובתוך חלל הגן.
לצד זאת ,הכניסה לסביבה חדשה ובלתי מוכרת מעמידה את
ילדיכם בפני התמודדות עם מערכת שלמה של אתגרים וציפיות.

מערכת החינוך בתל–אביב-יפו מחויבת לעשות כל שביכולתה
כדי ללוות את הילדים בתהליך הקליטה ולהפוך בעבורם
את הגן לחוויה חיובית ונעימה בכל ימות השנה .לנגד עינינו
עומדים טיפוח המצוינות בחינוך ,פיתוח תשתיות החינוך ,ואנו
מעמידים לרשותכם צוותי חינוך מיומנים ,גננות מקצועיות
וסייעות מסורות.
עם פתיחת הרישום של ילדי העיר לגני החובה והטרום-חובה,
אני שותף להתרגשותכם ומאחל לילדיכם ולכם התאקלמות
נעימה ומהירה.
שלכם,
רון חולדאי
ראש עיריית תל–אביב-יפו

הי

כן נר

שמים?

באתר העירייה www.tel-aviv.gov.il/rishum

מיום שני ,א' בשבט תשע"ו ( 11בינואר )2016
עד יום ראשון ,כ"א בשבט תשע"ו ( 31בינואר  )2016כולל

ריכים
תא שובים
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מועד הודעת שיבוץ
למבנה הגן

מועד הגשת הערר

מועד תשובת הערר

		
 10במאי 2016

 21-15במאי 2015

 2ביוני 2016

טרום חובה

		
 10במאי 2016

 21-15במאי 2015

 2ביוני 2016

טרום טרום חובה

		
 15ביוני 2016

 25-16ביוני 2016

 7ביולי 2016

		
חובה

אפשר להירשם באתר העירוני גם לגן מוכר שאינו רשמי
שיבוץ הילדים לגן בהתאם לכתובת המגורים המעודכנת במשרד הפנים.
נא היערכו בזמן והקפידו לעדכן את כתובת המגורים במשרד הפנים.

