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 דף הדרכה לקראת פתיחת שנת הלימודים

)טפסי רישום ושיבוץ לגנים  מידע מהעירייה/רשות מקומיתעל מנת לקבל  מידע מהרשות המקומית:. 1
את כתובתך ככתובת שנייה למשלוח  לרשום במשרד הפנים ולבתי הספר ולעיתים מידע על חוגים(, עליך

חוק כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין. מידע ישלח )או אמור להישלח( אליך באופן אוטומטי בהתאם ל "
לוודא שהכתובת אכן הועברה לעירייה/רשות מקומית.  –". אולם חובה עליך לבדוק ביצוע דואר לקטין

 מומלץ, ליתר בטחון, לקחת את הנוהל אתכם כאשר ניגשים למשרד הפנים.

( אמור כיום, בעקבות פנייה שלנו למשרד החינוך, המידע מהעירייה )במידה ורשמתם כתובת נוספת
 לעבור ישירות לבית הספר. אני לא יודע אם זה אכן עובד, מוזמנים לבדוק ולעדכן אותי.

מספר אבות )גם אצלי היה כך בזמנו( כתבו לנו שכאשר ילדם עלה לכיתה א',  :מידע מבית הספר .2
יום מועד בעל חשיבות רבה ובעיקר מועד מרגש לילד ולהוריו, הם כלל לא קיבלו הזמנה מבית הספר ל

ההכרות )נשלחת באמצעות מערכת המיחשוב(. אותם אבות הרגישו מנותקים לחלוטין מתהליך עליית 
 אותו עיקרון לגבי הגן. ילדם לכיתה א'.

 מה עושים?

ובו עדכון שאתם גרים בכתובות שונות  (יש מכתב מוכן באתר) בית הספר/ת מכתב למנהל עליך לשלוח
ושאתה מבקש לקבל מבית הספר כל מידע הנוגע לילדיך. אם הילד עולה השנה לכיתה א' עליך להדגיש 
את הנושא ולדאוג שתקבל כבר הפעם את כל המידע כולל ההזמנה ליום ההכרות. אותו עיקרון בכל 

 מעבר בית ספר, למשל לחטיבה.

על פי קש להכניס את פרטיך האישיים למערכת המחשב )מנב"ס(. רצוי לוודא שבוצע כי במקביל עליך לב
הידוע לנו, מזכירות רבות מתעלמות מההנחיה לרשום את פרטי שני ההורים באופן ידני במערכת 
המיחשוב. חלקן אינן יודעות לתפעל כראוי את המערכת ולרשום את פרטי האב במערכת לצד פרטי 

כירה אכן לא יודעת לבצע פעולה זו, מומלץ להפנות אותה למוקד התמיכה של מנהלת האם. במידה והמז
 .1שלוחה  30-1218111יישומי מנב"ס בטלפון 

מידים טפסים להורים למילוי פרטים אישיים. מעבר לכך בבתי ספר רבים מחלקים בתחילת השנה לתל
שצריך לדאוג להגיד למורה מראש שאתם מבקשים לדאוג לכך שכל טופס כזה או אחר המחולק ישירות 

הרי חשוב מאוד לדאוג מול לילדים במהלך שנת הלימודים יינתן לילד פעמיים, אחד עבור כל הורה, 
   שדות לרישום פרטי שני ההורים. מנהלת בית הספר שכבר השנה בטופס יהיו

לרוב בכל כיתה/גן יש הורה אחד שמכין את דף הקשר. מומלץ לדאוג לפנות אליו/אליה ולבקש לרשום גם 
שורות בדף קשר.  2את הפרטים שלכם הדף הקשר הכיתתי. אצלי למשל כבר מספר שנים יש לאיתי 

 אחת לפרטים לבית אצל האמא ואחת לפרטים לביתו אצלי.

תם מכתב רשמי המבקש לקבל את כל המידע ואתם עדיין נתקלים בבעיה מול בית הספר? לא שלח
מוכנים לתת לכם תעודה עבור הילד? לא מעדכנים אתכם לגבי ימי הורים ומסיבות בבית הספר? אתם 

(, מנהלת תחום הורים ומשפחה ducation.gov.ilbettyry@eמוזמנים לפנות במייל לגברת בטי ריטבו )
בשפ"י )שרות פסיכולוגי ייעוצי(, אשר תשמח לנסות ולעזור או ישירות למנהלת הכללית במשרד החינוך 

 .32-6532005בפקס 

http://shared-parenting.co.il/municipalities/
http://www.piba.gov.il/Regulations/2.13.0009.pdf
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2013/10/חוק-כתובת-נוספת-למשלוח-דואר-לקטין1.pdf
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2013/10/חוק-כתובת-נוספת-למשלוח-דואר-לקטין1.pdf
http://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2013/10/חוק-כתובת-נוספת-למשלוח-דואר-לקטין1.pdf
http://shared-parenting.co.il/educational-institutions/
mailto:bettyry@education.gov.il
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בגיל הגן הדברים פשוטים יותר: בגנים אין מערכות מחשב והמידע מגיע רק מהגננת.  מידע מהגן:. 0
בקשה לקבל את כל המידע )מסיבות, אירועים וכו'( יענו לרוב בחיוב. בהתחלה, כמו קשר טוב עם הגננת ו

כל התחלה, יש לדאוג שזה יעשה, לאחר מכן גם לגננת זה יהיה טבעי. אפשר לבקש מהגננת לקבל בסוף 
 השנה תמונת מחזור כפולה וכד'.

גננת מראש ולדאוג לקבל במידה והילד עולה השנה לגן חדש הרי גם במקרה זה חשוב מאוד לדבר עם ה
 את כל המידע הנשלח לקראת פתיחת שנת הלימודים, כולל ההזמנה ליום ההכרות בגן.

 גם כאן, בכל בעיה ניתן לפנות למשרד החינוך. כמובן לגבי גני עירייה.

לצערנו המעונות לגיל הרך אינם כלולים באף אחד מהחוקים שקידמנו. בכל בעיה  מעונות לגיל הרך:. 4
דואר   32-5552011 –טלפון  פנות למר גיל ארז, מנהל בפועל אגף למעונות יום ומשפחתונים.ניתן ל

 gil.erez@economy.gov.il –אלקטרוני 

וכו ניתן מידע נוסף על נושא קבלת המידע מגופים שונים כמו קופת החולים, הביטוח הלאומי, צ.ה.ל 
 למצוא באתר.
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