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 מידע אודות רישום שנה"ל תשפ"ד 

 רישום לגן הילדים ולבית ספר

הרישום לגני הילדים ולבתי הספר מתבצע באגף החינוך ברשות המקומית שבה גר הילד. ברוב 

חובת הרישום לגן ילדים רשמי . הרשויות ניתן לערוך רישום מקוון באתר האינטרנט של הרשות 

 ואילך. 3או מוכר שאינו רשמי חלה על ילדים מגיל 

 

 אופן הרישום לגן ולבית ספר

בתי ספר מתבצע באגף החינוך ברשות המקומית שבה גר הילד. ברוב הרישום לגני ילדים ול

הרשויות ניתן לערוך רישום מקוון באתר הרשות. הרישום המקוון הוא לתושבי אותה רשות 

בלבד. מי שאינו רשום ברשות לא יופיע באתר ויירשם באופן ידני. לא ניתן לבצע רישום מקוון 

 ה. עבור תלמידים שיש לשמור על זהותם חסוי

שימו לב, הרשות אינה אמורה לגבות מההורים דמי קדימה בעת הליך הרישום או להתנות את 

 הרישום בתשלום או בכל דרישה אחרת, לרבות דרישת חוב.

 מועדי הרישום לגן ולבית הספר

 31' בשבט תשפ"ג )ט, שלישיהרישום לבתי ספר ולגני ילדים לשנת הלימודים תשפ"ד יחל ביום 

(. חובה לקיים 2023בפברואר  12ויימשך עד ליום ראשון, כ"א בשבט תשפ"ג ) (,2023בינואר 

, תקנות 1949-את הרישום במועדים אלה. הנחיות הרישום הן מכוח חוק לימוד חובה, תשי"ט

-, ותקנות חינוך ממלכתי )העברה(, תשי"ט1959-לימוד חובה וחינוך ממלכתי )רישום(,  תשי"ט

1959 . 

לגן ילדים או לכיתה א' ולביקור בגן ילדים או בבית ספר )מוסד חינוך  יובהר כי חובת הרישום

ואילך, בגיל הרישום כמפורט  3רשמי או מוסד חינוך מוכר שאינו רשמי( חלה על ילדים בגיל 

 להלן.

 גיל הרישום לגן ולבית ספר

לחוק  ואילך. בהתאם 3חובת הרישום לגן ילדים רשמי או מוכר שאינו רשמי חלה על ילדים בגיל 

, כל הילדים שנולדו בשנתון לועזי מסוים נכללים 2013-(, תשע"ג32לימוד חובה )תיקון מס' 

 באותה שכבת גיל לצורך חוק לימוד חובה:
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, עד י"ג בטבת תשע"ח, 2017בינואר  1ילדים שנולדו בין התאריכים: ג' בטבת תשע"ז,  -כיתה א' 

 .2017בדצמבר  31

 

, עד כ"ג בטבת 2018בינואר  1בין התאריכים: י"ד בטבת תשע"ח, ילדים שנולדו  - 5גילי 

 .2018בדצמבר  31תשע"ט, 

 

, עד ג' בטבת תש"ף, 2019בינואר  1ילדים שנולדו בין התאריכים: כ"ד בטבת תשע"ט,  - 4גילי 

 .2019בדצמבר  31

 

בת תשפ"א, , עד ט"ז בט2020בינואר  1ילדים שנולדו בין התאריכים: ד' בטבת תש"ף,  - 3גילי 

 .2020בדצמבר  31

 חריגי גיל רך

לפי חוק לימוד חובה.  3החל משנת הלימודים התשפ"א לא מתאפשר רישום של מי שלא מלאו לו 

 )כולל(. 15.1.2021עד  1.1.2021-יובהר כי לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ

 רישום לשנה נוספת בגן חובה לילדים בגיל שש

של ילד בגן חובה שנה נוספת היא תהליך שבו ההורים הם  קבלת ההחלטה בדבר הישארותו

שותפים משמעותיים מאוד יחד עם הגננת, פסיכולוג הגן וגורמים חינוכיים וטיפוליים נוספים 

המכירים את הילד. לפירוט העקרונות המנחים בקבלת ההחלטה, השלבים השונים בתהליך 

בנושא דחיית המעבר לביה"ס והישארות ותפקידם של הגורמים המעורבים בו, ראו חוזר מנכ"ל 

 שנה נוספת בגן חובה וכן דף מעבר לכיתה א'.

 

 אנו שמחים על השקת הרישום במחלקת החינוך באתר המועצה החדש 

  https://bit.ly/EDU_Metulla –לנוחיותכם הקישור 

 

 הצלחה רבה בצעדים הראשונים לקראת הקליטה למסגרת החדשה, 

 

 מנהל מחלקת החינוך. –ישראל לישנסקי 

http://www.metulla.muni.il/
https://bit.ly/EDU_Metulla

