
 

 שאלות ותשובות לקראת רישום גני ילדים
 לשנת לימודים תשע"ט

 

 
 

 שאלה : במידה ובחרתי גן , מה הסיכוי שאקבל אותו?

 תשובה : השיבוץ נעשה עפ"י קריטריונים המפורסמים באתר ובחוברת המידע ,

 במידה והנך עונה על הקריטריונים הסיכוי לקבלת הגן המבוקש גדול.

  

 שאלה : חובה לעדכן כתובות בתעודות זהות ?

 תשובה : חובה לעדכן את התעודות של שני ההורים.

  

 שאלה : אילו גנים אני יכולה לבחור?

 תשובה : בעת הרישום באתר עולים הגנים השייכים לאזור מגוריכם ולגיל הילד.

  

 שאלה : אילו מסמכים אמורים להציג במעבר עיר לרחובות ?

 תשובה: יש להציג 2 תעודות זהות מעודכנות ,ביטול רישום מהעיר הקודמת , אישור
 ארנונה בתוקף.

  

 שאלה : אם הורה אחד רשום ברחובות  זה לא מספיק?

תשובה :  זה מספיק בתנאי שבמשרד הפנים מעודכנת כתובת המגורים בעיר רחובות
  גם אצל הילדים

  

 שאלה : מה תאריכי הלידה של הילדים הזכאים לרישום ?



 תשובה : ילדי חובה                1.1.2013-31.12.2013

             ילדי רשות                1.1.2014-31.12.2014          

             ילדי טרום רשות        1.1.2015-31.12.2015

  

 שאלה : אם ילדי נולד ב-2016 האם זכאי לגן עירייה?

 תשובה : הזכאות לגן עירייה היא עד 31.12.2015 אך בחודש מאי אפשר להגיש
 בקשה לרישום חריג לילדים שנולדו עד ה- 15.1.2016 , הבקשה נידונה במשרד

החינוך , השיבוץ על בסיס מקום פנוי  בלבד והתשלום מלא ללא סבסוד משרד החינוך
. 

  יש לפנות למזכירת המחלקה להגשת הבקשה ולפרטים 08-9392433

  

 שאלה : מי שממשיך שנה שניה בגן צריך להירשם שוב?

 תשובה : כל ילד נרשם כל שנה , גם אם מבקר בגן עירייה וגם אם ממשיך באותו גן
 וגם אם חדש בעיר / בגן .

  

 שאלה : אני מתגורר אצל ההורים , תעודת הזהות שלי על כתובת אחרת , מה
 עליי להציג ?

  תשובה : תצהיר חתום ע"י עורך דין על מגורים אצל ההורים

  

 שאלה : במידה ועוברים לעיר אחרת רק ביוני לאחר תקופת הרישום?

 תשובה : מבצעים רישום עם חוזה חתום ע"י עורך דין במהלך חודש יוני מציגים
 תעודת זהות מעודכנת ואישור ארנונה.

  

 שאלה : במידה ולא קיבלתי מידעון איך אוכל לקבל פרטים על הרישום ?

  תשובה : באתר האינטרנט של עיריית רחובות יש את כל המידע

 


