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דבר ראש העיר
הורים יקרים,

אני מברך אתכם עם כניסתכם למערכת החינוך העירונית.

כראש עיר, הצבתי את מערכת החינוך בראש סדרי העדיפויות 
של העשייה העירונית, ואנו משקיעים רבות בתחום החינוך בכל 

שנה, תוך שימת דגש על גני הילדים.

אנו מקפידים ושואפים לקדם הישגים, לטפח מצוינות, לצמצם 
פערים ולהעשיר את כלל הילדים, תוך התאמת הלימוד למאה 

ה–21 ועידוד למידה משמעותית.

במערך גני הילדים תגלו מגוון חינוכי עשיר, שבראשו גננות 
ומובילות איכותיות.

אני רואה בחינוך מהגיל הרך חשיבות עליונה לתהליך התפתחותם של ילדינו לכן, כבר בשלב זה 
אנו שמים דגש על טיפוח יכולות קוגניטיביות, רגשיות, חברתיות ומוטוריות של הילדים. זאת, 

לצד הקניית ערכים, ידע ומטען תרבותי.

צוותי החינוך המסורים מחכים לילדיכם בציפייה ומוכנים לקבלם בחום, בסובלנות ובאהבה.

בברכת שנת לימודים פורייה ומהנה.

עבורכם תמיד, 
מיכאל וידל
ראש העיר
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הורים  יקרים,
אנו שמחים ונרגשים עם הצטרפות ילדיכם למערכת החינוך המצוינת של העיר רמלה.                                               
גני הילדים מהווים חוויה ראשונית במערכת החינוך העירונית, מערכת אשר עוטפת, מקדמת 

ותומכת, החל מגן הילדים ואילך.
אנו, אנשי מינהל החינוך והמפקחים רואים את החינוך בראש סדר העדיפות העירוני בכלל, 

ובפרט את החינוך בגיל הרך – המשמעותי ביותר לעיצוב עולמו של הילד.
אני מאמינה כי ביחד נוביל את רמלה – לעיר מדברת בחינוך, כתשתית לשותפות צמיחה והצלחה. 
נמשיך להעניק לכל ילד וילדה אפשרות לביטוי עצמי בדרך יחודית ואישית, כדי לחזק את היכולת 

לחלום, ליצור, להגשים ולהצטיין.
שלכם תמיד, נעה בן-יוסף
מנהלת מינהל החינוך והנוער

הורים ותלמידים יקרים,
ברכותי על הצטרפותכם למערכת החינוך בעיר רמלה.

המעטפת החינוכית העירונית פועלת ללא לאות עבור הצלחתם של תלמידי העיר בתחום הלימודי, 
הרגשי והחברתי-ערכי.

בימים אלו אנו נערכים להרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד. ארזנו עבורכם בחוברת זו את כלל 
המידע הדרוש לכם לביצוע הרישום.

מחלקת גני הילדים עומדת לרשותכם בכל עת. פרטי התקשרות עם המחלקה מצורפים בסוף 
החוברת.

נשמח לראותכם שותפים פעילים במערכת החינוך העירונית.
בברכת הצלחה רבה לכם ולילדיכם, דנה סמדג׳ה
מנהלת מחלקת גני הילדים

צוות  מפקחות משרד החינוך גני הילדים
גב' ירדנה נבון - מפקחת משרד החינוך גנים ממלכתי   #

גב' זהורית שאטל - מפקחת משרד החינוך גנים ממלכתי-דתי   #

גב' דסמן אלפחל - מפקחת משרד החינוך גנים ממלכתי-ערבי   #

גב' סימה רוזנברג - מפקחת משרד החינוך גנים חינוך מיוחד   #

גב' אורלי שנה - מפקחת משרד החינוך גנים חינוך מיוחד ממ"ד   #
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הנחיות לרישום
הננו שמחים להודיעכם על תחילת הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"ד.

חייבים ברישום
גן חובה - גילאי 5   #

ילדים שיום הולדתם חל מ:
י״ד בטבת התשע"ח - 1 בינואר 2018

ועד כ״ג בטבת התשע"ט – 31 בדצמבר 2018

גן טרום חובה - גילאי 4   #

ילדים שיום הולדתם חל מ:
כ"ד בטבת התשע"ט - 1 בינואר 2019

ועד ג' בטבת התש"פ – 31 בדצמבר 2019

גן טרום טרום -  גילאי 3   #

ילדים שיום הולדתם חל מ:
ד' בטבת התש"פ – 1 בינואר 2020

ועד ט"ז בטבת התשפ"א – 31 בדצמבר 2020

 
 ילדים ממשיכים, הלומדים בגנים בשנת הלימודים תשפ"ג,

חייבים ברישום לשנת הלימודים תשפ"ד

מועדי הרישום
הרישום יחל ביום שני א' בשבט תשפ"ג )23 בינואר 2023( וימשך עד יום ראשון כ״א בשבט תשפ"ג 

)12 בפברואר 2023(.
הנרשמים לגני הילדים לאחר ה-12.2.2023 ישובצו לגן על בסיס מקום פנוי בלבד!

)גם ילדים שזו שנתם השנייה בגן/בגן המזין(.
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רישום באמצעות אתר האינטרנט
www.ramle.org.il :לרישום מהיר ונוח יש להירשם באמצעות אתר האינטרנט בלבד בכתובת

אתר האינטרנט יהיה פתוח בכל תקופת הרישום בין התאריכים: 23.01.2023-12.02.2023.

אופן הרישום
הרישום באינטרנט יתאפשר באמצעות תשלום בכרטיס אשראי בלבד.

הקלדה על קישור לרישום לגני הילדים תאפשר כניסה לפורטל הרישום.
יש להזין את נתוני הזהות של הילד וההורה ולאחר אימות הנתונים במערכת יעלו נתוניו של 

מועמד הרישום, יש לפעול עפ"י המדריך לרישום המצורף באינטרנט.

תושבים חדשים
יבצעו רישום באתר האינטרנט, יש לצרף את המסמכים הבאים:

ביטול רישום מהרשות אותה עזבתם.  #
צילום ת.ז. וספח של שני ההורים.  #

חוזה רכישה/שכירות חתום ע"י עו"ד.  #

ילדי חינוך מיוחד
יבצעו רישום באתר האינטרנט, יש לבחור זרם חינוך ממלכתי/ממלכתי דתי, השיבוץ ייקבע ע"י 

מחלקת החינוך המיוחד.

רישום למוכר שאינו רשמי
יש לבצע רישום במזכירות העמותה בלבד. מזכירות העמותה תדאג לרישום סופי מול מחלקת 

גני הילדים.
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נהלי רישום ושיבוץ
תהליך הרישום ובחירת הזרם החינוכי

בחירת מגמה - ממלכתי/ ממלכתי דתי/ ממ"ח בנים/ מוכר שאינו רשמי/ חנ"מ.  .1
השיבוץ יעשה ע"פ שיוך גנים לכתובת המגורים )ייתכנו שינויים בשיוך במעמד השיבוץ(.  .2

מסמכים הנדרשים לרישום
צילום תעודות זהות מקור של שני ההורים כולל שני ספחים בהם רשומים פרטי הילדים   .1

וכתובת מעודכנת.
חוזה רכישה/שכירות בו מצוינת כתובת המגורים ותאריך כניסה לדירה/תצהיר מגורים חתום   .2

ע"י עו"ד + אישור מתאגיד המים )לא יתקבלו חוזים/הצהרות ללא חתימת עו"ד(.
חשבון ארנונה ומים אחרון משולם לצורך אימות כתובת )חובה(.  .3

תושבים חדשים - יצטיידו בטופס ביטול רישום מהרשות ממנה הם עוברים.  .4
עולים חדשים - תעודת עולה.  .5

הורים החיים בנפרד – מתבקשים להמציא כתב הצהרה והתחייבות לפיה לא נמנע עניין   .6
הרישום. )הטופס מופיע באתר העירייה, מינהל החינוך, טפסים(. 

הורים גרושים - לא יתבצע רישום ללא חתימת שני ההורים, יש להביא הסכם גירושין + הסכם   .7
משמורת חתום ע"י בית משפט.

אופן העברת המסמכים
באמצעות צירוף קבצים בדף הרישום האינטרנטי.
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קריטריונים לשיבוץ
שיבוץ עפ"י זרם מבוקש - ממלכתי, ממלכתי-דתי, ממ"ח בנים, מוכר שאינו רשמי, חנ"מ.   .1

קרבה למקום המגורים/שיוך לאזור הרישום - המרחק בין גן הילדים לבין מקום מגורי   .2
התלמידים לא יעלה על 2 ק"מ )בהתאם לתקנות לימוד חובה וחינוך ממלכתי תשי"ט 1959( 
ייתכנו שינויים באזורי הרישום בהתאם למספר הנרשמים. השיבוץ נעשה על פי סמיכות מגורי 

התלמיד לגנ"י.
שנתון הגן – חובה/טרום חובה/טרום טרום חובה - השיבוץ בגן המבוקש יעשה מהילד המבוגר   .3
ביותר עד לצעיר ביותר. ילידי 2018 ישובצו לגן חובה. ילידי ינואר–מרץ 2019 ישובצו לגן 
חובה וזאת על בסיס מקום פנוי בלבד ובהלימה לתאריך הלידה )באם אתם מעוניינים כי 
ילדכם ישאר שנה נוספת בטרום חובה יש לציין זאת בשורת "הערות" - במעמד הרישום(. 

ילידי 2019-2020 ישובצו לגני טרום חובה וטרום טרום חובה.
ילדים אשר מיועדים לעבור וועדת איפיון וזכאות )ועדת השמה( מחויבים ברישום, באם   

תתקבל זכאות לחינוך מיוחד יבוטל השיבוץ.
רצף חינוכי וחברתי - ילדים הממשיכים שנה נוספת באותו הגן וזאת, בתנאי שביצעו רישום    .4

במועד.
איחוד אחים – אח ממשיך אינו מבטיח שיבוץ באותו מוסד חינוכי או בסמוך אליו, אך הרשות   .5

תעשה ככל שניתן על מנת להתחשב בבקשת ההורה.
חשוב מאוד! במעמד הרישום יש לעדכן אודות מסגרות החינוך בהן לומדים האחים )יש לציין   

זאת בשדה "הערות"(.
ביצוע רישום בתקופת הרישום - ילד שלא ירשם בתקופת הרישום, לא יובטח שיבוצו באזור   .6

מגוריו/בגן בו לומד בתשפ"ג.

דגשים חשובים
סיבות רפואיות חריגות – באם הילד/ה סובל/ת מסכרת נעורים/אפילפסיה/אלרגיה יש להגיש   .1
מסמכים מרופא מומחה בלבד בתוקף למייל: rishomg@ramle.org.il וזאת, עד לתאריך  
1.5.2023. המסמכים יועברו לוועדה במשרד החינוך ושם תיבחן זכאות הילד/ה לקבלת סייעת 

לשנה"ל תשפ"ד.
הנגשות - ביולי 2018 אישרה הכנסת את תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, החוק   .2
מחייב הנגשה פרטנית הן לתלמיד והן להורה. מטרת ההנגשה הפרטנית היא לאפשר לתלמידים 
עם מוגבלות לקחת חלק פעיל ועצמאי ככל הניתן בחיי המוסד החינוכי כמו שאר בני גילם 

ללא המוגבלות.
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#  האחריות להגשת הבקשה להתאמת הנגשה היא של ההורה על גבי טופס בקשה )נספח מס' 1(.   
ההורה/אפוטרופוס יגיש את הבקשה לגב' שרון עמית, מנהלת מחלקת חינוך מיוחד ופרט, 
בצירוף המסמכים הנדרשים, המעידים על המוגבלות ועל הצרכים הנובעים ממנה, ככל שאלו 
נוגעים לתיפקוד הילד/ה במוסד החינוכי, ברשות המקומית/בעלות בה לומד/ת התלמיד/ה 

)ניתן למצוא את המסמך הייעודי באתר העירוני(.

#  ההנגשה מיועדת לתלמיד/ה עם מוגבלות )קבועה או זמנית( הלומדים במוסדות החינוך   
בגילאי גן ילדים ועד כיתה י"ב בחינוך הרגיל או עד גיל 21 בחינוך המיוחד, עפ"י הפירוט 
הבא בלבד: גן ילדים כהגדרתו בסעיף 19לד.)א( לחוק, דהיינו: גן ילדים שהוא מוסד חינוך 
רשמי, גן ילדים מוכר שאינו רשמי בבעלות רשות החינוך מקומית או גן ילדים שחל עליו חוק 

החינוך המיוחד.

לפרטים נוספים בנושא הנגשות ניתן לפנות למזכירת מחלקת פרט הגב' שושי אלגזר
במייל: shoshe@ramle.org.il טל: 08-9771505.

במעמד הרישום על ההורה לדווח כי הוגשה בקשה להנגשה. תשובות לשיבוץ יתקבלו לפני מועד 
הפרסום הרשמי.

שיבוץ וזכות הערר
שיבוץ - הודעת השיבוץ, תפורסם באתר העירוני עד לתאריך ה-30.06.2023.  .1

בקשת ערעור - שיבוץ הילדים לכיתת הגן נעשה ע"י גורמים מקצועיים תוך שקלול כל   .2
הפרמטרים המקצועיים והמערכתיים. אם אינכם שבעי רצון מהשיבוץ, עומדת בפניכם זכות 
הגשת הערר מיום קבלת הודעת השיבוץ ועד לתאריך הנקוב בהודעת השיבוץ. יש להגיש את 

הבקשה באופן מקוון בלבד באתר העירייה.
ועדת הערר - הבקשה תידון בוועדת הערר בהתאם לקריטריונים המנחים: זרם חינוכי, גיל   .3
הילד, קירבה גיאוגרפית, סיבות אישיות, משפחתיות או סיבות רפואיות חריגות בליווי 

אסמכתאות - החלטת הוועדה תהיה בהלימה לקיומו של מקום פנוי בגן המבוקש.
כמות מקסימלית בגן הינה 35 תלמידים.  

תשובה לערעור - הודעה על החלטת הוועדה תימסר עד ליום ה-30.07.2023. את תוצאות   .4
הערר ניתן יהיה לראות באתר העירייה )לא ניתן לערער פעם נוספת(.

מינהל החינוך והנוער ומחלקת גני ילדים יעשו ככל שניתן על מנת להיענות לבקשתכם.
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תשלומים לשנת הלימודים תשפ"ד
ביטוח תאונות אישיות - 69 ש״ח שנתי. גובה הסכום נקבע בהתאם לחוזר מנכ"ל.  .1

הזנת בוקר - 75 ש״ח לחודש. ילדי הגן אוכלים ארוחת בוקר משותפת כחלק מביסוס אורח   .2
חיים בריא, יצירת הומוגניות בקרב תלמידי הגן ושימוש בשעת ההזנה ככלי חינוכי–פדגוגי. 
התפריט נבנה ע"י מנהלת הגן בליווי תזונאית. הצוות החינוכי, הוא האמון על רכישת המצרכים   
עבור ארוחת הבוקר בימים א'-ו'. התשלום השנתי עבור מפעל הזנת הבוקר נגבה ע"י הרשות, 

)בגנים בהם ילדים אלרגיים יותאם התפריט בהלימה לסוג האלרגיה(.

הזנת צהריים - 70 ש״ח לחודש, סך שנתי 700 ש״ח. הרשות מפעילה בגני החובה תכנית יוח"א   .3
)יום חינוך ארוך( במשך חמישה ימים בשבוע. התכנית כוללת ארוחת צהריים חמה ובריאה 

בפיקוח משרד החינוך, תכנית העשרה ותוספת שעות לימוד.

#  ילדי 2018 שישובצו בגן חובה ישלמו הזנת צהריים במסגרת יוח"א.  

סל תרבות - 67 ש״ח שנתי. כל ילדי הגנים נהנים מסל תרבות עשיר ומגוון: אירועי תרבות   .4
תיאטרון, מחול, מוסיקה וספרות. בשנת הלימודים תשפ"ד סל התרבות ינוהל ע"י המתנ"ס 

העירוני.

ביקור במוזיאון - 25 ש״ח ביקור חד-פעמי. לילדי גן חובה כולל כניסה + נסיעות.  .5

מרכז המוסיקה - 55 ש״ח )3 פעמים בשנה + מופע מסכם(. ילדי גן חובה ייהנו מפעילות במרכז   .6
המוזיקה העירוני.

ריתמוסיקה - 300 ש״ח שנתי. בשנת הלימודים תשפ"ד המתנ"ס העירוני יפעיל את חוגי   .7
הריתמוסיקה בגני הילדים אחת לשבוע, ע"י מדריכה מוסמכת.
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תשלומים עבור ילדי גני טרום חובה

תשלומים עבור ילדי גני חובה

הערות מועד התשלום  דרך הגבייה  סכום  תשלום עבור 

במעמד הרישום מחלקת הכנסות  69 ש״ח לשנה  ביטוח תלמיד 

סה"כ 817 ש״ח תשלום ראשון   מחלקת הכנסות  750 ש״ח לשנה  הזנת בוקר 

ב-7 תשלומים החל מ-1.9.2023  מחלקת הכנסות  67 ש״ח לשנה  סל תרבות 

קישור לתשלום במועד הרישום  מתנ"ס  300 ש״ח לשנה  ריתמוזיקה 
באתר המתנ"ס     

הערות מועד התשלום  דרך הגבייה  סכום  תשלום עבור 

במעמד הרישום מחלקת הכנסות  69 ש״ח לשנה  ביטוח תלמיד 

במעמד הרישום מחלקת הכנסות  700 ש״ח לשנה  פנימיות יום - 
הזנת צהריים

מחלקת הכנסות  750 ש״ח לשנה  הזנת בוקר 

סה"כ 897 ש״ח תשלום ראשון  מחלקת הכנסות  67 ש״ח לשנה  סל תרבות 

ב-7 תשלומים החל מ-1.9.2023  מחלקת הכנסות  25 ש״ח לשנה  ביקור במוזיאון 

מחלקת הכנסות 55 ש״ח לשנה  מרכז המוזיקה 

קישור לתשלום במעמד הרישום  מתנ"ס  300 ש״ח לשנה  ריתמוזיקה 
באתר המתנ"ס     
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תכנית "ניצנים" ושעת הארכה
תכנית "ניצנים" בגני טרום חובה - השתתפות בתכנית ״ניצנים״ מעניקה לתלמידים שבוע לימודים 

מלא בימים א׳-ה׳, בין השעות 14:00-16:00.
ההשתתפות הינה רשות. לתלמידים אשר אינם רשומים לתכנית יום הלימודים יסתיים בשעה 14:00. 

התכנית כוללת ארוחת צהריים חמה, שני חוגי העשרה בשבוע.
מספר התלמידים המינימלי להפעלת התכנית בגן הינו 15 תלמידים.

עלות התכנית – מתעדכנת לפי החלטת הממשלה.

לא ניתן לבטל רישום לתכנית באמצע השנה ולא יינתן החזר כספי אחרי ה-20 לפברואר 2024.

ייתכן איחוד גנים במתחמים סמוכים. הרישום לתכנית יתבצע בין התאריכים: 23.1.2023-12.2.2023,
.www.matnas-ramla.co.il  דרך המתנ"ס בהיכל התרבות רמלה ברח׳ ויצמן 9, או באתר המתנ"ס

לכל שאלה נוספת בנושא ״ניצנים״ יש לפנות לרכזת צהרונים ״ניצנים״ ברשת המתנ"סים רמלה 
בכתובת המייל הבאה: mazkirut@matnas-ramla.co.il או למתנ"ס בטל: 08-9232542 

שלוחה 918-913.

שעת הארכה לתכנית ״ניצנים״ בגני הטרום חובה - שעת הארכה תפעל בין הימים א'-ה', בין השעות 
16:00-17:00. פתיחת מסגרות תלויה במספר הנרשמים. עלויות יפורסמו בהתאם להחלטת הממשלה.

תכנית העשרה לגני החובה - בשנה"ל תשפ"ד תפעיל עיריית רמלה בשיתוף רשת המתנ״סים 
ברמלה, הארכת יום לימודים לילדי כלל גני החובה. התכנית תפעל בין השעות 16:00-17:00.
הפעלת התכנית מותנית במינימום של 15 נרשמים )ייתכנו איחודי גנים במתחמים סמוכים(.

עלות התכנית - תפורסם בהמשך.

לכל שאלה נוספת בנושא ״ניצנים״ ומתן מלגות יש לפנות לאיריס רושנסקי רפרנטית ״ניצנים״, 
בכתובת המייל הבאה: irisr@ramle.org.il או למתנ"ס בטל: 08-9771521.
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מידע כללי
בשנת הלימודים תשפ"ג פועלים בעיר רמלה 179 גני ילדים: ממלכתי, ממלכתי דתי, ממ"ח בנים, 
גני חינוך מיוחד ומוכר שאינו רשמי בהם לומדים 4,641 ילדים בגילאי חובה, טרום חובה וטרום 

טרום חובה.

גני ילדים
צוות הגן

גני חובה - גננת בפיקוח משרד החינוך וסייעת בפיקוח הרשות המקומית.
גני טרום חובה – גננת בפיקוח משרד החינוך ו-2 סייעות בפיקוח הרשות המקומית )בגנים בהם 

לומדים מעל 30 תלמידים(.
מספר הילדים בגן – עד 35 ילדים בכל כיתת גן.

שעות הפעילות בגני הילדים
גני חובה - בימים א'-ה', 07:35-16:00  |  ביום ו', 12:00–07:35.

גני טרום חובה - בימים א'-ה', 07:35-14:00  |  ביום ו', 07:35-12:45.
לנרשמים לתכנית ״ניצנים״ - בימים א'-ה'  |  07:35-16:00.

נהלי העבודה בשבוע הראשון לשנה"ל תשפ"ד, כפי שהתפרסמו בחוזר מנכ"ל
בגנים בהם לומדים ילדי חובה הלימודים כסדרם החל מהיום הראשון.

בגנים בהם לומדים ילדי טרום וטרום טרום חובה, יתקיימו הלימודים כדלקמן:
ביום הראשון ללימודים בין השעות: 10:00–08:00.

ביום השני ללימודים בין השעות: 11:00–08:00.
מהיום השלישי והלאה יתנהלו הלימודים כסדרם.

#  יום הלימודים הארוך יחל בכלל הגנים בתיאום הרשות המקומית, משרד החינוך ותכנית ״ניצנים״.

#  ילדי טרום חובה וחובה שזו להם שנת הלימודים השנייה בגן, ישהו בגן החל מהיום הראשון 

ללימודים עד סוף יום הלימודים.
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הזנת בוקר
הילדים אוכלים ארוחת בוקר במזנון חופשי: לחם, סוגי ממרחים וירקות טריים.

צהריים
בגן חובה - הילדים מקבלים ארוחת צהריים חמה ובריאה המוגשת ע"י חברות קייטרינג בפיקוח 

משרד החינוך והבריאות. 

בגני טרום חובה
הזנת צהריים מיועדת לנרשמים לתוכנית "ניצנים" בלבד.

ילדים אלרגיים
ילדים אלרגיים יורשו להשתתף במערך ההזנה וזאת רק לאחר אישור תזונאית מוסמכת מטעם 
משרד החינוך. הורים לילדים אלרגיים לרבות צליאק ו-G6PD יעבירו אישורים רפואיים טרם 

פתיחת שנה"ל לרפרנטיות המחלקה.
הורים לילדי גן חובה יש להעביר למירי מדר במייל: mirim@ramle.org.il טל: 08-9771528.

 zaharonim@matnas-ramla.co.il :הורים לילדי גן טרום חובה יש להעביר למתנ"ס במייל
בטל: 08-3232542.

רק לאחר הגשת המסמכים וקבלת האישור ממערך ההזנה ישתתף התלמיד/ה בתכנית ההזנה – גם 
ילדים שזו שנתם השנייה במערכת.

השתתפות בתכנית ההזנה תתאפשר רק לאחר קבלת אישור תזונאית משרד החינוך.
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التسجيل لرياض االطفال البلدية للسنة الدراسية 2023-2024

أولياء األمور الكرام.
نود ان نرحب بكم مع إقرتاب تسجيل أوالدكم يف رياض االطفال للسنة الدراسية 2023-2024

فيام ييل تعليامت للتسجيل:
مواعيد التسجيل

يبدأ التسجيل لرياض االطفال حسب قانون التعليم االلزامي لسنة الدراسية 2023-2024:
من يوم االثنني املوافق 23.01.2023 ويستمر حتى يوم االحد املوافق 12.02.2023 يشمل.

االطالب مواليد 2020 والطالب املوجودين يف اطار البساتني والروضات ملزمون بالتسجيل.
بامكان ويل االمر اختيار احد التيارات التالية: حكومي، حكومي ديني، حكومي عريب او معرتف به غري رسمي.

ويل االمر الذي يختار تسجيل ابنه لبستان معرتف به غري رسمي عليه التزود مبصادقة من نفس البستان ملحق د ويتم التسجيل يف قسم 
الرتبية والشبيبة.

لتسجيل رسيع ومريح من املفضل التسجيل عرب املوقع البلدي www.ramle.org.il حسب ارشادات املفصلة يف املوقع او بواسطة التطبيق 
البلدي. التسجيل يف املوقع او يف التطبيق فقط خالل موعد التسجيل من تاريخ 23.01.2023 حتى. 12.02.2023.

عند التسجيل يجب إحضار املستندات التالية )ميكنكم ارفاق املستندات عرب الهواتف الذكية(.
هوية الوالدين مع ملحق العنوان املحتلن.  .1

شهادة قادم للقادمني الجدد.  .2

فاتورة املياه واالرنونا األخري مدفوعة بهدف تصديق العنوان.  .3

للمسجلني يف اطار بستان معرتف غري رسمي – ملحق د )التسجيل لبستان معرتف غري رسمي يف قسم الرتبية فقط(.  .4

ويل امر مستقل – )اولياء امور الذين يعيشون مبفردهم( عليه احضار ترصيح وتعهد الذي ال مينع التسجيل.  .5

)االستامرة موجودة يف املوقع( مرفق بذلك كتّيب معلومات للتسجيل.  

املوكل بتوكيل رسمي، يجب تقديم بطاقة هوية التوكيل، وبطاقات الهوية لكال الوالدين.  .6

الطالب من ذوي االحتياجات الخاصة - يجب تقديم املستندات ذات الصلة وقت التسجيل:  .7

يحق للطالب و / أو والديه الحصول عىل تسهيالت الوصول لخدمات التعليم.  •  
طالب التعليم العادي من ذوي االحتياجات الطبية والذين يحتاجون إىل رعاية أو إرشاف تدخيل روتيني يف حالة تهدد الحياة، والذين  •  

يستوفون املعايري الالزمة ، مؤهلون للحصول عىل املساعدة الطبية.   

مرفق بذلك كتيب معلومات التسجيل.

مع متنيايت
لعام درايس مثمر وممتع
ميخائل فيدل
رئيس بلدية الرملة
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אזור חלוקה כתובת גן  טרום/חובה  זרם  שם גן  מס' 
אריק לביא 1 חובה  ממ"ד  רון   1
אריק לביא 1 טרום חובה  ממ"ד  כינור דוד   2

בני אמדורסקי 1 חובה  ממלכתי  גיל   3
בני אמדורסקי 1 טרום חובה  ממלכתי  ענבל   4

יונה וולך 2 טרום חובה  ממלכתי  דו רה מי   5
יוסי בנאי 62 טרום חובה  ממ"ד  מפתח סול    6
יוסי בנאי 62 חובה  ממלכתי  פזמון   7

קריית האומנים יוסי בנאי 62  חובה  ממ"ד  תוף מרים   8
סשה ארגוב 1 חובה  ממלכתי  חלילית   9
סשה ארגוב 1 טרום חובה  ממלכתי  חצוצרה   10
סשה ארגוב 1 טרום חובה  ממלכתי  סימפוניה   11
סשה ארגוב 1 חובה  ממ"ד  שופר   12
סשה ארגוב 1 חובה  ממ"ד   מפוחית   13
סשה ארגוב 1 טרום חובה  ממ"ד  מנדולינה   14
סשה ארגוב 1 טרום חובה  ממ"ד  נבל   15
עופרה חזה 10 טרום חובה  ממ"ד  זמר   16
חיים בן עטר 2 טרום חובה  ממלכתי  צפצפה   17
חיים לנדאו 4 טרום חובה  ממלכתי  אופק   18
חיים לנדאו 4 חובה  ממלכתי  אורנית   19

אריה לוין 2 חובה  ממ"ד  כנען   20
קריית מנחם בגין אריה לוין 2  טרום חובה  ממ"ד  בראשית   21

זמיר 1 טרום חובה  ממלכתי  ברוש   22
זמיר 1 חובה  ממלכתי  אלה   23
זמיר 1 טרום חובה  ממלכתי  אקליפטוס   24
זמיר 1 טרום חובה  ממלכתי  תלתן   25
זמיר 1 חובה  ממלכתי  רותם   26

חקל חובה  ממ"ע  סנדיאן   27
חקל חקל  חובה  ממ"ע  תבל    28

חקל טרום חובה  ממ"ע  אלמוג    29
חקל טרום חובה  ממ"ע  נור    30

ג'וואריש טרום חובה  ממ"ע  כלנית    31
ג'וואריש טרום חובה  ממ"ע  רקפת    32
ג'וואריש חובה  ממ"ע  נרקיס    33

ג'וואריש ג'וואריש  חובה  ממ"ע  יסמין    34
ג'וואריש-מיעוטים טרום חובה  ממ"ע  חרצית    35
ג'וואריש-מיעוטים חובה  ממ"ע  פרפר    36
ג'וואריש-מיעוטים טרום חובה  ממ"ע  פרחים    37

תמר טרום חובה  ממ"ע  תומר    38

הגנים שלנו
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אזור חלוקה כתובת גן  טרום/חובה  זרם  שם גן  מס' 
דוד אלעזר 6 חובה  ממלכתי  גלבוע   39
דוד אלעזר 6 טרום חובה  ממלכתי  שומרון   40
דוד רזיאל 16 חובה  ממ"ד  אביב   41
דוד רזיאל 16 טרום חובה  ממ"ד  נווה   42
דוד רזיאל 32 חובה  ממ"ד  הרצוג   43
דוד רזיאל 32 טרום חובה  ממלכתי  בן גוריון   44

בן גוריון גיבורי ישראל 1  חובה  ממ"ד  הרואה   45
גיבורי ישראל 1 טרום חובה  ממ"ד  הכותל   46
יהודה שטיין 13 חובה  ממ"ד  ערבה   47
יהודה שטיין 13 טרום חובה  ממ"ד  ימית   48

דוד רזיאל 24 טרום חובה  ממ"ח  חזון עובדיה   49
דוד רזיאל 24 טרום חובה  ממ"ד  איתן   50
דוד רזיאל 24 חובה  ממ"ח  הרמב״ם   51

הורדים 19 טרום חובה  ממלכתי  נווה יונתן   52
נווה יונתן הורדים 19  טרום חובה  ממ"ד  נווה מקסים   53

הורדים 14 טרום חובה  ממ"ד  רועי   54
גני דן קרן היסוד 4  חובה  ממלכתי  אלונים   55

קרן היסוד 4 טרום חובה  ממלכתי  יפה נוף   56
דב הוז 1 חובה  ממלכתי  גולן   57
וילנא 1 טרום חובה  ממ"ד  ילד פלא   58

משכנות וילנא 1  טרום חובה  ממ"ד  שעון בן חיל   59
הרב קוק 4 טרום חובה  ממ"ד  נביאים   60

וילנא 8 טרום חובה  ממ"ד  שושן צחור   61
מרדכי גור 4 טרום חובה  ממלכתי  אליעזר והגזר   62
מרדכי גור 4 חובה  ממלכתי  דירה להשכיר   63
מרדכי גור 4 טרום חובה  ממ"ד  איילת מטיילת   64
מרדכי גור 4 חובה  ממ"ד  העץ הנדיב   65
מרדכי גור 4 טרום חובה  ממ"ד  מיץ פטל   66
מרדכי גור 4 טרום חובה  ממ"ד  חנן הגנן   67

רפאל איתן 2 חובה  ממלכתי  האריה שאהב תות   68
נאות שמיר מרדכי גור 4  חובה  ממ"ד  הבית של יעל   69

מרדכי גור 4 טרום חובה  ממ"ד  חנהלה ושמלת השבת   70
רפאל איתן 2 טרום חובה  ממלכתי  תירס חם   71
מרדכי גור 4 טרום חובה  ממ"ד  כספיון   72
מרדכי גור 4 חובה  ממ"ד  הנסיך הקטן   73

רפאל איתן 2 טרום חובה  ממ"ד  איה פלוטו   74
רפאל איתן 2 חובה  ממ"ד  כובע קסמים   75
רפאל איתן 2 טרום חובה  ממלכתי  פיטר פן   76
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אזור חלוקה כתובת גן  טרום/חובה  זרם  שם גן  מס' 
אריה קרמר 20 חובה  ממלכתי  האשל   77

רמת דן אריה קרמר 20  טרום חובה  ממלכתי  צאלון   78
אריה קרמר 20 חובה  ממ"ד  התאנה   79
אריה קרמר 20 טרום חובה  ממ"ד  שיטה   80

השריון 2 טרום חובה  ממלכתי  רימון   81
גיורא הצנחנים 19  חובה  ממ"ד   ריינס   82

הצנחנים 19 טרום חובה  ממ"ד  חרות   83
דני מס 5 טרום חובה  ממ"ע  דני מס    84
יבנה 34 חובה  ממ"ע  אמירים    85

יהושוע בן נון 7 טרום חובה  ממ"ד  דוכיפת   86
יהושוע בן נון 7 טרום חובה  ממ"ע  זמיר    87
יהושוע בן נון 7 טרום חובה  ממ"ע  הדרור    88

העיר העתיקה יהושוע בן נון 7  חובה  ממ"ע  אבן סינא   89
יהושוע בן נון 7 חובה  ממ"ע  אלאמל   90

אמיל זולא 5 טרום חובה  ממ"ע  הגפן    91
אמיל זולא 5 טרום חובה  ממ"ד  חצב   92
אמיל זולא 5 חובה  ממ"ד  הרב קוק   93

צידון טרום חובה  ממ"ע  תמר    94
שמעון הגיבור 15 חובה  ממ"ד  שלדג   95
הגדוד העברי 32 חובה  ממ״ע  אשבאל   96
הגדוד העברי 32 טרום חובה  ממ"ע  אג'אל   97

הפועל הגדוד העברי  חובה  ממ"ע  רעות    98
הגדוד העברי טרום חובה  ממ"ע  עמית    99

שפירא אברהם 1 טרום חובה  ממ"ע  הזית    100
בר אילן 23 טרום חובה  ממ"ד  האר"י הקדוש    101
בר אילן 23 חובה  ממ"ד  מימון - ממ"ד   102

ויצמן אברהם הלל 8  טרום חובה  ממלכתי  עגנון   103
אברהם הלל 8 חובה  ממלכתי  בן צבי   104

אברהם הלל 17 חובה  ממ"ד  חובבי ציון   105
מרזוק 20 טרום חובה  ממ"ד  בארי   106

נווה דוד בורוכוב 25  חובה  ממ"ד  אורים   107
גורדון 17 טרום חובה  ממלכתי  רג'ואן   108

הדס 1 טרום   ממלכתי  שקמה   109
וילנא 4 חובה  ממ"ד  כנרת   110
וילנא 4 טרום חובה  ממ"ד  עצמאות   111

נווה רם השקמה 20  טרום חובה  ממלכתי  שילה   112
השקמה 20 חובה  ממלכתי  ביריה   113

עמיחי 11 טרום חובה  ממ"ד   אילנות   114
עמיחי 11 טרום חובה  ממ"ד  ארזים   115
עמיחי 4 חובה  ממ"ד  אבני החושן   116
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מענה לשירותכם:
מייל לפניות התושבים

e-mail: rishomg@ramle.org.il
###

דנה סמדג'ה - מנהלת מחלקת גני הילדים
e-mail: danas@ramle.org.il

טל. 08-9771516
###

סימה יעקב - מנהלת מדור גני הילדים
e-mail: simay@ramle.org.il

טל. 08-9771525
###

מירי מדר - מזכירת מחלקת גני הילדים
 e-mail: mirim@ramle.org.il

טל. 08-9771528
###

יפית חביב - מזכירות מחלקת גני ילדים
e-mail: yafitha@ramle.org.il

טל. 08-9771532
###

איריס רושנסקי – רפרנטית ״ניצנים״
e-mail: irisr@ramle.org.il

טל. 08-9771514
###

מחלקת גני הילדים - מינהל החינוך והנוער
רח׳ שמשון הגיבור 15, רמלה

פקס. 08-9771524



״גדולים החולמים חלומות
והופכים חלומות למציאות

גדולים העוסקים במעשים קטנים

והופכים את המעשים לגדולים״

הרב צבי נריה

מאחלים לכם שנת לימודים פורייה ומוצלחת
מינהל החינוך והנוער

עיריית רמלה


