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  ,שלום רב

 . גני הילדים וכיתה א'.ברשות הרישום למוסדות החינוךמתחיל  (27.01.2020)ביום שני הקרוב 

 . בל משוב מהשטחקאך גם ל ,המטרה שלנו היא להסביר את נושא הרישום להורים החיים בנפרד

, אך לגנים לרוב יש בחירה בין מספר גנים. כל רשות והמקובל דובר על כיתה א' אין בחירהמלרוב כאשר 
 אצלה.

 .בלבד טכניזה ע את הרישום. צבבנושא ולקבוע מי מבכל מקרה, ההורים צריכים להגיע להבנות והסכמות 
 רת/חזקה/זמני שהות וכו'. כל אחד מההורים מוזמן לעשות זאת, לא קשור למשמו

למלא בטופס הרישום )ידני/אינטרנט( את פרטי  חייברושם את ילדו למערכת החינוך ברשות הורה הה
 (.א כך הואעדכנו אותנו אם אצלכם ברשות ל אאנ) ההורה האחר! 

 תימת שני ההורים לרישום הילד למוסד החינוכי, בחלק לא.יש טופס המחייב את חבחלק מהרשויות 
 .טופס הצהרה שכזה איןמוזמנים לעדכן אותנו אם ברשות שלכם  .אור עקיבא ו תל אביב :טפסים לדוגמא

 ם ולנו: ועכשיו לחלק החשוב לכ

)מסרון/מייל הם רק תוספת למשלוח בדואר(  בדוארלשלוח  חובה על הרשותבשלב הבא לאחר הרישום 
  :להורה האחר

רשם את הילד הוא יקבל את אישור ביצוע הרישום למוסד החינוכי. זה אומר שאם הורה א'  – ןשלב ראשו
. אך מחובת הרשות לשלוח את האישור גם להורה האחרבמועד הרישום את אישור ביצוע הרישום, 

 בדואר. הרשות יכולה כתוספת לשלוח גם במסרון או במייל. 

זה  לפי הנחיות משרד החינוך יש לשלוח את אישור ביצוע הרישום קרוב ככל הניתן למועד ביצוע הרישום.
  .נשמח לעדכון מה קיבלתם ותוך כמה זמן .חודשעד  אומר שאתם אמורים לקבל את האישור תוך שבוע

בקבלת המידע )ולטעמנו גם חובתו(, הרי )כאשר הרישום נעשה על ידי האם( מעבר לזכותו של האב 
ייתכן והמידע לאיזה מוסד חינוכי  ,במקרים של ניסיון למעבר מגורים של האם והילדים ללא הסכמת האב

   .נרשם הילד בשלב מוקדם, ובעיקר לאיזו רשות, יכול לעזור למנוע מעבר לא חוקי שכזה מבעוד מועד

זה עוד מספר חודשים אז פחות  .חובת הרשות לשלוח את אישור השיבוץ למוסד החינוכימ – ישלב שנ
 רלוונטי כרגע.

  ניתן לקרוא על הנושא כאן. כולל פסק דין בנושא על חובתה של הרשות.

parenting.co-https://shared.parents-/divorcedli-grade-first-nregistratio-ergartenkind/ 
 

 בברכה,

 גיא רוה

 "הורות משותפת=טובת הילדעמותת "

https://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2019/05/תל-אביב-כתב-הצהרה-להורה-עצמאי-תיקון-1.pdf
https://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2019/05/תל-אביב-כתב-הצהרה-להורה-עצמאי-תיקון-1.pdf
https://shared-parenting.co.il/wp-content/uploads/2019/05/אור-עקיבא-מתוקן-כתב-הצהרה-והתחייבות-להורים-גרושים-פרודים-1.pdf
https://shared-parenting.co.il/divorced-parents-registration-first-grade-kindergarten/
https://shared-parenting.co.il/

