
חייבי רישום גילאי 3
ילדים שנולדו בין התאריכים:

כ' בטבת התשע"ו - 1 בינואר 2016
ב' בטבת התשע"ז - 31 בדצמבר 2016

חייבי רישום גילאי 4
ילדים שנולדו בין התאריכים:

י' בטבת התשע"ה - 1 בינואר 2015
י"ט בטבת התשע"ו - 31 בדצמבר 2015

חייבי רישום גילאי 5
ילדים שנולדו בין התאריכים:

כ"ט בטבת התשע"ד - 1 בינואר 2014
ט' בטבת התשע"ה - 31 בדצמבר 2014

גני הילדים הינם דו גילאים
הרישום לגני טרום חובה הינו לילדים שנולדו בין התאריכים: 

31.12.2016 - 01.04.2015
הרישום לגני חובה הינו לילדים שנולדו בין התאריכים: 

31.03.2015 - 01.01.2014

חובת הרישום חלה גם על ילדים הלומדים בגנים בשנת 
הלימודים הנוכחית. אישור הרישום אינו מהווה אישור שיבוץ.

רשימת הרחובות עפ"י
אזורי הרישום - בנימינה

אזור 1-2: גן אלון - חובה, גן  חרוב: טרום חובה
(רחוב העצמאות 30)

בריכת המים, דרך ניל"י, דרך העלייה, דרך העצמאות 13 עד 33 
ואילך, דרך פיק"א, האירוס, האירית  עד 14 (למעט 13) עד פינת 

החיטה-השעורה, עץ האלון, הארז, האשל, הבושם, הגדנ"ע, הדולב, 
ההגנה, ההדס, החבצלת, החרוב, החרצית, היסמין, היקב, הכלנית, 
הכרכום, הלוטם, המרווה, הנדיב, הנורית, הנרקיס, הנשיא, הסחלב, 
הסיגלית, הצאלון, הקורל, הרותם, הרקפת, השיזף, השיטה, היוגב, 

התלתן, התמר, ימי בנימינה, סמטת החרוב.
אזור 3: גן שקד – חובה,  גן גפן - טרום חובה

(רחוב העינב 9)
האסיף, הבציר, הברוש עד פינת הברוש-הגביע (עד 74) , הגדיש, 

ההרדופים, הטחנה, היין, הכרם, המגל, המורג, העינב, הקציר

נהלי רישום לגני הילדים
לשנת הלימודים תש״פ

הורים יקרים,
אנו שמחים להודיעכם על פתיחת הרישום 

לגני טרום חובה וחובה לקראת שנת הלימודים תש״פ.                                     
בברכת שנת לימודים פורייה

מוניק ווקנין
מנהלת אגף חק"ר
(חינוך, קהילה, רווחה)

איתי ויסברג
ראש  המועצה

עדי גרוס
מנהלת חינוך קדם יסודי

המחלקה לחינוך

איגרת להורים

כללי
תקופת הרישום:

מיום שני א' בשבט תשע"ט (7 בינואר 2019)
עד יום ראשון כ"א בשבט תשע"ט (27 בינואר 2019) כולל.

הודעת השיבוץ לגני הילדים תפורסם באתר 
הרישום החל מתאריך 03.7.19. 

רישום לגני הילדים
הרישום לכל גני הילדים החל מגיל 3 יתבצע דרך האינטרנט.
לתשומת לבכם, הרישום לגנים הינו בתקופת הרישום בלבד 

ועל-פי אזורי רישום המפורטים באיגרת ובאתר המועצה.

ניתן לבצע את הרישום דרך האפליקציה היישובית "בנימינה גבעת 
www.cityedu.co.il :עדה" או באתר הרישום בכתובת

הקלידו את פרטי הזיהוי הנדרשים.

בגמר תהליך הרישום יש לוודא כי אתם רואים את ההודעה: 
"פרטי הרישום נקלטו בהצלחה".

אנא הקפידו בעת הרישום לבצע תשלום עבור ביטוח תאונות 
אישיות העומד השנה על סך 49 ש"ח.

 סדרי שיבוץ
השיבוץ לגני הילדים בבנימינה ובגבעת עדה ייעשה עפ"י אזורי 

הרישום המפורטים באיגרת ובמידע באתר המועצה.
באם ייפתחו גנים חדשים, או ייסגרו, יחולו שינויים בשיבוץ ילדי הגנים.
בקשות לשיבוץ חריג שלא עפ"י אזורי הרישום, יש להגיש בכתב על 
גבי טופס הנמצא באתר המועצה ולשלוח למחלקה לחינוך במייל: 

adi@bin-ada.co.il עד לתאריך 20.02.19.
לא יתקבלו בקשות מעבר למועד זה.

הבקשות יידונו בוועדה לשיבוץ חריג עפ"י הקריטריונים הבאים:
שיבוץ תאומים ואחים בשני גנים נפרדים

נכות פיסית
המלצה של השירות הפסיכולוגי החינוכי או מח' הרווחה

שיבוץ חריג יתאפשר בתנאי שיש מקום בגן המבוקש.
במקרה של ביקוש יתר בגנים, תינתן עדיפות: 

לקליטת הילדים הבוגרים יותר שנרשמו בתקופת הרישום.
לכלל הנרשמים בזמן תקופת הרישום.

לאיזון מערכתי.
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אזור 4: גנים תמר, ארז, מרים - חובה
(רחוב המייסדים 36)

דרך המסילה, עץ האגוז, האגסים, האורן, האיכר, האפיק, הבוסתן, 
הבזלת, הגורן, הגזית, הגיא, הגיבורים, הגפנים, הדגן, הדקלים, עץ 
המייסדים,  המורה,  הכרמל,  הכיכר,  היובל,  החירות,  החורש,  הזית, 
הפלג,  הפועל,  הערבות,  העבודה,  הספיר,  הסמדר,  הנחל,  המעיין, 
השקד,  עץ  השניים,  השיש,  השושנה,  הרימונים,  הרופא,  הציפורן, 

התאנה, התמסח, נחלת ז'בוטינסקי, שביל החלב, ששת הימים.

גן רימון – טרום חובה (רחוב המייסדים 36)
24), הכרמל,  דרך המסילה,  האיכר, הגפנים, הדקלים, החורש (עד 

המורה, המייסדים, הסמדר.  

אזור 5: גנים תאנה, יסמין – חובה
גנים חרצית, סחלב – טרום חובה

(רחוב הנביאים 24,25)
החיטה-השעורה  האירית-מפינת  (כולל),   12 עד  העצמאות  דרך 
ואילך, הגביע, הדרור,  מערבה, הברוש-מפינת הגביע (מערב) מ-76 
החיטה, הנביאים, הנשר, השדה, השחף, השיבולים, השעורה, השריג, 

חגי, סיני.

אזור 6: גנים הדר, עינב  - טרום חובה (רחוב הגיא 22)
עץ האגוז, האגסים, האורן, האפיק, הבוסתן, הבזלת, הגורן, הגזית, 
החירות,  ומעלה,  מ-25  החורש  הזית,  עץ  הדגן,  הגיבורים,  הגיא, 
הפועל,  הערבות,  העבודה,  הספיר,  הנחל,  המעיין,  הכיכר,  היובל, 
השקד,  השניים,  השיש,  השושנה,  הרימון,  הרופא,  הציפורן,  הפלג, 

התאנה, התמסח, נחלת ז'בוטינסקי, שביל החלב, ששת הימים.

גן כלנית – החינוך המשלב - גן חובה (רחוב הארז 7)
קולט ילדים מכל אזורי הרישום, אשר הוריהם דוגלים בחינוך משלב 
יתקיים במתחם  ודתיים. ערב הסברה על החינוך המשלב  חילוניים 

בית הספר בתאריך 06.01.19 בשעה 18:30.

יש לבצע רישום באינטרנט לגן באזור הרישום שלכם ולהגיש בקשה 
מיוחדת לרישום לגן כלנית. 

גני חמ"ד: 
גן אורנים - חובה (רחוב הסחלב 2 א')

גן רותם – חובה (רחוב הסחלב 2 א')
גן ברוש – טרום חובה (רחוב הרותם 16)

גני הילדים בחינוך הממלכתי דתי קולטים מכל אזורי הרישום.

חינוך מיוחד: גן הדס – גן שפתי (רחוב הארז 7)
הרישום יעשה במדור גני הילדים לאחר וועדת השמה.

רשימת הרחובות עפ"י
אזורי הרישום - גבעת עדה

אזור 10: גן אלונים – חובה, גן ניצנים - טרום חובה
(רחוב הניצנים 25)

דרך הברושים, דרך רגבים, האגוז, האגס, האורנים, האיריס, האלה, 
ההדר,  הדקל,  הדגנית,  הגומא,  הגבעה,  האשכול,   הארזים,  האלון, 
ההרדוף, הזית, החבצלות, החורשים, הניצנים, היער, היקינטון, סמטת 
הכלניות, סמטת הכרמים, הלבונה, הנופר (משעול), הנוריות, סמטת 
הערבה,  העינב,  העומר,  הסמדר,  פריחת  הסביון,  הנרקיסים, 
הפעמונית, הצבעוני, הראשונים, החוטמית, סמטת הרקפות, השסק, 

עץ התאנה, התירוש, חי – עד פינת הרימון הגפן, כליל החורש.

אזור 20: גן הפרחים – חובה (רחוב החיטים 12)
גן תות - טרום חובה (רחוב הרימון 43)

האלומה (משעול), התבואה, הגפן, סמטת הדגנים, החיטים, החמנית 
(משעול), החצב, החרובים, הליבנה, העירית, הצבר (מעלה), הקמה, 

הרימון, השיבולת (מעלה), השעורים, השקד.

גן חמ"ד: גן  רקפת -  תלת גילאי   - החל מגיל 3 
(סמטת החצב 15)

קולט מכל אזורי הרישום

במידה ויפתחו גנים חדשים, או ייסגרו, יחולו 
שינויים באזורי הרישום

רישום לתושבים שאינם
יכולים לבצע רישום אינטרנטי

הרישום יעשה במדור גני ילדים במועצה ויתקיים בימי שלישי 
(במהלך תקופת הרישום) 

בשעות קבלת קהל: 08:00-11:00, 16:00-18:00
יש להביא: ת"ז של שני הורים עם כתובת מעודכנת, וספח בו רשום שם הילד.

חודשים   12 שתוקפו  שכירות  חוזה  להביא  יש   – בשכירות  הגרים  תושבים 
לפחות. תושבים חדשים – יש להביא טופס ביטול רישום מהרשות הקודמת.

יום פתוח בגנים:
בשל הנחיית משרד החינוך

לא יתקיים יום פתוח בגני הילדים.
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המחלקה לחינוך
טל: 04-6186434     פקס: 04-6180737
E -ma i l :  ad i@b i n -ada . co . i l

גן שלנו / חינגה סמילר

גן שלנו מה נחמד הוא 
לנו טוב בו עד מאוד 
בוא נשיר ונשתעשע 

נשחק ונעבוד. 

עם השחר עם השמש 
חיש נלך נרוץ לגן 

לקבל את פני כולנו 
הוא מוכן ומזומן.

מפגש היערכות לקראת הכניסה לגנים עם 
מנהלת אגף חק"ר, מנהלת שפ״ח ונציג משרד 
החינוך, יתקיים ביום שלישי ב׳ בשבט תשע״ט 

(8.1.2019) בשעה 20:00
באולם הסיפריה בבנימינה

רישום לצהרונים לשנת תש״פ
יתבצע דרך אתר המתנ"ס מתאריך: 01.02.19 

לקבלת פרטים התקשרו לתרזה 
טלפון: 04-6288391

כתובת מייל: 
tereza@binyamina.matnasim.co.il


