
הורים יקרים,

 אנו שמחים להזמינכם להירשם לשנת הלימודים תשפ"ג למוסדות החינוך של המועצה
המקומית סביון. מערכת החינוך שלנו רואה חשיבות רבה בשילוב כל הילדים והילדות בישוב, 

 במתן מענה וקידום על פי הכישורים והיכולות ובניית תשתית חינוכית מיטבית למיצוי
הפוטנציאל והמצוינות הטמונים בילדינו.

מאחלת לכולנו הצלחה והמשך לימודים פוריים
תמי בן-נביא
מנהלת מחלקת חינוך, נוער וספורט

תהליך הרישום

1. מועדי הרישום
הרישום לבית הספר היסודי, חטיבת הביניים ולגני הילדים על פי חוק לימוד חובה לשנת

התשפ"ג יחל ביום שני א' בשבט התשפ"ב )3 בינואר 2022( ויימשך עד יום ראשון כ"א
בשבט התשפ"ב )23.12.2022(.

יובהר, חובת הרישום לגן ילדים מוכר ולביקור בגן ילדים מוכר )רשמי או מוכר שאינו רשמי( חלה על ילדים 
בגיל 3 ואילך בגיל הרישום כמפורט בסעיף 2.

2. גילאי הרישום
בהתאם לחוק לימוד חובה )תיקון מס' 32(, התשע"ג - 2013 שהתקבל בכנסת ביום א' באב תשע"ג 8.7.2013.

כיתה א' - התאריכים:     כ' בטבת התשע"ו 1 - בינואר 2016
ב בטבת התשע"ז 31 - בדצמבר 2016    

ג' בטבת התשע"ז 1 - בינואר 2017 גילאי 5 - התאריכים: 
י״ג בטבת התשע"ח 31 - בדצמבר 2017    

י״ד בטבת התשע"ח 1 - בינואר 2018 גילאי 4 - התאריכים: 
כ״ג בטבת התשע"ט 31 - בדצמבר 2018    

כ״ד בטבת התשע"ט 1 - בינואר 2019 גילאי 3 - התאריכים: 
ג׳ בטבת התש״פ 31 - בדצמבר 2019    

בוגרי כיתות ו'. חטיבת ביניים     -  

החל משנת הלימודים תשפ"א ביטל משרד החינוך את הזכאות לרישום לילדים
שטרם מלאו להם שלוש שנים לפי חוק לימוד חובה ויובהר, כי לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו

 החל מה 1.1.2020 עד ה 15.1.2020 כולל. 

3. אופן הרישום - לתושבי סביון
הרישום לגני הילדים, לכיתה א' ולחטיבת הביניים - ייעשה באמצעות האינטרנט באתר המועצה בכתובת

www.savyon.muni.il
שירותים בקליק!

לשאלות ובירורים בנושאי הרישום
למזכירות ביה"ס היסודי - 03-6354672

למזכירות חטה"ב - 072-3845430
לגני הילדים - מזכירות מחלקת החינוך - 03-7370926

*  לביטול רישום יש למלא את הטופס המצורף.



4. אופן הרישום לתושבים חדשים ותושבים עתידים
על תושבים חדשים שעברו לגור בישוב להגיע אל מזכירות מחלקת החינוך עם המסמכים הבאים:

צילום ת"ז של שני ההורים בה מופיעים הילדים בכתובת החדשה.
מסמך המעיד על מגוריהם בישוב.

אישור מהגזברות לגבי מעבר בפועל.

תושבים עתידיים
תושבים שעדיין לא עברו להתגורר בסביון, אך עתידים לעבור במהלך שנת הלימודים הקרובה, יוכלו לרשום את  
ילדיהם בהגשת המסמך הקביל )המעיד על כוונתם לעבור לישוב( בצירוף ת"ז של שני ההורים בה רשומים הילדים.

או  ואפיון,  זכאות  ועדת  שעברו  מיוחדים  צרכים  עם  לתלמידים  להורים  מומלץ  מיוחדים:  צרכים  עם   *תלמידים 
מיטבי  באופן  להיערך  לנו  לסייע  מנת  על  במידע  לשתף  שהוא,  סוג  מכל  סיוע  קבלו  או  בינמקצועיות   ועדות 

לקליטת הילדים במערכת. 

* הורים לתלמידים בעלי מוגבלויות פיזיות: רפואיות, הזקוקים להנגשה מתבקשים לפנות למחלקת החינוך בהקדם 
האפשרי, על מנת שנוכל להיערך מבעוד מועד. יש למלא את הטפסים להנגשה פרטנית הנמצאים באתר המועצה.

5. הנחיות רישום להורים עצמאיים )גרושים/פרודים/רווקים( החיים בנפרד
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי, לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך  יש לקבל את הסכמת 
שני ההורים. על כן, בני זוג החיים בנפרד חייבים בעת הרישום למלא כתובת מעודכנת של שני ההורים ולצרף כתב 

הצהרה להורים עצמאיים.
מח' החינוך תדאג לשלוח לשני ההורים הודעת רישום והודעת שיבוץ.

6. צהרונים
 ofice@ofek4kids.co.il הרישום לצהרוני בית הספר והגנים יערך ישירות מול החברה המפעילה ״עמותת אופק״

.08-6603099

7. הסעות
הסעות לבית הספר התיכון - ההסעה לתלמידים הלומדים בתיכון מקיף יהוד הינה ללא תשלום או רישום. 

ההסעות יחלו ב- 1.9.22. זמני האיסוף, מפת המסלול והתחנות מופיעים באתר המועצה כפוף להוראות
משרדי החינוך והבריאות.

8. מידע בנושא גני הילדים
שיבוץ: ההחלטה על השיבוץ נקבעת על ידי מחלקת החינוך בסוף תהליך הרישום, על פי שיקולי דעת חינוכיים, 

פדגוגיים ומערכתיים. המחלקה אינה מתחייבת להיענות לכל הבקשות המיוחדות לשיבוץ.

ערעור על שיבוץ:
הורה המעוניין לערער על שיבוץ ילדו בגן, יוכל לעשות זאת אך ורק באמצעות טופס ערעור, הנמצא באתר המועצה.

ערעורים ידונו בוועדת ערר המורכבת מנציגי מחלקת חינוך, נציגי השירות הפסיכולוגי ונציגי ציבור.

מועד אחרון להגשת ערעורים לוועדת הערר - יפורסם בעת הודעת השיבוץ.
תשובה על הערעור תתקבל לא יאוחר משבוע לפני תחילת שנת הלימודים.

תשלום
הגבייה עבור אגרת ביטוח, סל תרבות ותל"ן )חוגים והעשרה( תתבצע באמצעות המועצה. הנכם מתבקשים לחתום 

על טופס התחייבות לתשלום המצורף לתהליך הרישום באינטרנט. 
לתשומת לבכם, גובה הסכומים נקבע על ידי משרד החינוך סמוך לפתיחת שנת הלימודים.

המצורף  הטופס  את  למלא  מתבקשים  פרטי  גן  במסגרת  להשאירם  מעוניינים  שהוריהם   3 בגילאי   ילדים 



- הצהרה על רישום לגן פרטי -
חלק א' הצהרת הורים:

אנו הורי הילד/ה: ____________________________________________________________

שם: ________________________________ משפחה: _______________________________

ת. לידה:  ____________________________ מס' ת״ז: _______________________________

מתחייבים בזאת כי רשמנו את ילדינו /ילדתנו  לשנה"ל תשפ"ג לגן פרטי:

שם הגן: ___________________________________________

כתובת: ___________________________________________

שם הגננת / הגנן: ____________________________________

טלפון: ____________________________________________

חתימת ההורה: _________________ חתימת ההורה: _________________

חלק ב' הצהרת הגנן/נת

אני מצהיר/ה כי הילד/ה ________________________________________________________

נרשמ/ה לגני לשנה"ל תשפ"ג

שם הגן: ______________________________שם הגנן/נת: ___________________________

חתימה: ______________________________

תאריך: ______________________________

* יש לצרף צילום ת"ז של שני ההורים בה מופיע/ה ילד/דתם.

טופס לצירוף לסעיף 7

גן ראשונים - גיל 3

טלפון: 03-5352493

כתובת: השקמה 8, סביון

גן ורדים - גיל 3

טלפון: 03-9058297

כתובת: גן השקמים 12, סביון

גן יקינטון - גיל 4

טלפון: 03-6350584

כתובת: המתנחלים 14, סביון

גן שיקמה - גיל 4

טלפון: 03-5352494

כתובת: השקמה 3, סביון

גן צבעוני - גיל 5

טלפון: 03-7442890

כתובת: המתנחלים 14, סביון

גן שלווה - גיל 5

טלפון: 03-6354957

כתובת: השלווה 12, סביון

בית ספר היסודי סביון - 
גני יהודה

טלפון: 03-6354672

מנהלת בית הספר - ישראלה כדורי 

כתובת: גן השקמים 2א סביון

חטיבת הביניים סביון גני יהודה

טלפון: 072-3845433

מנהלת החטיבה: טלי קליין 

כתובת: גן השקמים 2א סביון

שמחים להכיר את מוסדות החנוך בסביון



- בקשה לביטול רישום -

פרטי הילדים

הצהרת הורים.
אנו ההורים של הילד/ים שפרטיהם מופיעים מעלה

נא לצרף צילום ת.ז. של שני ההורים בצירוף הספח שבו מופיע הכתובת העדכנית ושמות הילדים.

 מבקשים לבטל את הרישום מתאריך :_____ / _____ / _________
לשנת הלימודים תשפ"ג

הסיבה לביטול:

מעבר דירה לישוב אחר _____________	 
עזיבת הארץ החל מתאריך: __________	 
רישום למוסד חינוכי פרטי ________________	 
אחר ___________________	 

טופס שלא ייחתם על ידי שני ההורים לא יטופל ולא יהיה תקף.

- את הטופס יש להחזיר אל מזכירות מחלקת החינוך.
- תשובה תתקבל בתוך 14 יום.

מס׳ ת.זהות תאריך לידה שם הילד/ה

מס׳ טלפון נייד מס׳ ת.זהות שם ההורה

כתובת המגורים:

חתימת ההורה:

תאריך:

חתימת ההורה:

תאריך:


