לשכת הדוברות

לקראת רישום גני ילדים לשנת לימודים תש"פ – שאלות ותשובות נפוצות
לנוחיותכם מפורסמת חוברת המידע עם כל המידע וההנחיות לרישום
https://www.rehovot.muni.il/uploads/n/1544594737.3613.pdf

שאלה :מה תאריכי הלידה של הילדים הזכאים לרישום לגנים השנה?
תשובה  :זכאי הרישום
לגן חובה ילידי התאריכים  1.1.14עד 31.12.14
לגן טרום חובה ילידי התאריכים  1.1.15עד 31.12.15
לגן טרום טרום חובה ילידי התאריכים  1.1.16עד 31.12.16
שאלה  :במידה ובחרתי גן  ,מה הסיכוי שאקבל אותו ?
תשובה  :השיבוץ נעשה עפ"י קריטריונים המפורסמים באתר ובחוברת המידע,
כמובן שכל מקרה לגופו.
שאלה  :האם חובה לעדכן כתובות בתעודות זהות?
תשובה  :חובה לעדכן את התעודות של שני ההורים ,אך אם ברישום יש רק אחת
מעודכנת -עדיין יהיה אפשרי לבצע רישום  ,שחוב שהמיסים והארנונה יהיו על הורי
התלמיד אחרת יש צורך בצירוף של תצהיר מגורים
שאלה  :אילו גנים אני יכול לבחור ?
תשובה  :בעת הרישום באתר עולים הגנים השייכים לאזור מגוריכם ולגיל הילד,
ניתן לבדוק באתר האינטרנט העירוני בחלונית הקלדת רחוב וייפתחו הגנים
הרלוונטיים עבורכם לנוחיותכם מצורף הלינק
/https://www.rehovot.muni.il/148
שאלה  :אילו מסמכים אמורים להציג במעבר מרשות מקומית אחרת לרחובות?
תשובה :מערכת הרישום הממוחשבת תאפשר רישום לתושבים חדשים ,ובכל שלב
בתהליך הרישום היא תבקש לצרף מסמכים רלוונטיים כמו ת"ז וספח מעודכנים ,

חוזה רכישה /תצהיר מגורים  /חוזה שכירות חתום ע"י עו"ד  ,טופס ביטול רישום
מהעיר הקודמת – לגילאי  4ו  5בלבד.
שאלה  :האם זה מספק שרק הורה אחד רשום ברחובות?
תשובה  :זה מספק ,בתנאי שבמשרד הפנים מעודכנת כתובת המגורים בעיר רחובות
גם אצל הילדים ,והמיסים והארנונה מעודכנים ברחובות.
שאלה :מהו חריג גיל והאם אפשר לרשום אותו לגן עירוני?
תשובה :ההגדרה חריג גיל מתייחסת לשנתון אחד מתחת לזכאות .החל משנת
הלימודים תשפ"א משרד החינוך לא מאפשר רישום וקליטה של ילדים בחריגות גיל.
שאלה  :האם מי שממשיך לשנה 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  ,בתעודת הזהות שלי כתובת אחרת  ,מה עליי
להציג?
תשובה  :יש להציג תצהיר חתום ע"י עורך דין על מגורים אצל ההורים ,ושינוי ת"ז
וספח בהתאם לכתובת שעליה אתם מצהירים.
שאלה  :במידה ולא קיבלתי מידעון איך אוכל לקבל פרטים על הרישום?
תשובה  :באתר האינטרנט של עיריית רחובות עלה המידעון המלא – עם כל המידע
מצורף לנוחיותכם לינק
https://www.rehovot.muni.il/uploads/n/1544594737.3613.pdf
שאלה  :האם ניתן לבחור גנים עם צהרון לילדים שלא צריך עבורם צהרון? תשובה
 :בהחלט ניתן ,אך עדיפות תינתן לאותם הורים שזקוקים לצהרון .ילדים שלא
זקוקים לצהרון ישובצו בגן עם צהרון על בסיס מקום פנוי .תינתן גם עדיפות לילדים
שצריכים לקבל רצף בגן לשנתיים .
שאלה :אם יש לנו יותר מילד אחד בגנים ,איך אפשר להוציא ילד אחד לפני הזמן על
מנת להספיק את האיסוף ?
תשובה :בדרך כלל הורים למספר ילדים בגנים מקבלים אישור ממשרד החינוך
להוציא ילד אחד כמה דקות לפני הזמן על מנת להספיק ולהוציא בזמן את הילד
מהגן השני .יש לפנות בנושא עם מנהל/ת הגן ולהציג בפניו/ה את הבעיה ,ושם יפנו
אתכם לגורם המאשר .
שאלה :אנחנו מעוניינים לשבץ את ילדינו עם חברים שהוא מכיר ,האם ניתן
להיענות לבקשתנו ?
תשובה :מערכת השיבוץ העירונית בנויה על קריטריונים ברורים לשיבוץ .עם זאת,
כל מקרה לגופו .יש למלא בקשה מיוחדת ומפורטת ,ולהציג מסמכים המגבים את
הבקשה.

