
 
 המועצה המקומית כפר שמריהו

 מחלקת החינוך
ם )אפלטון(ראשית נביטת הטוב בנפש הילדי  

 

 

 2023ינואר,  22
 כ"ט טבת, תשפ"ג

 
 הורים יקרים,

 2024-2023 דלשנת הלימודים תשפ" רישום לגני ילדים ולכיתה א' הנדון:                   
 

 ויימשך 23/1/2023ני, תאריך ייחל ביום שד הרישום לגני הילדים וכיתה א' לשנת הלימודים תשפ" .1
 .12/2/2023עד ליום ראשון תאריך 

 
 

 להלן פירוט טווח תאריכי הלידה בכל שכבת גיל: .2
 

 טווח תאריכי לידה *-שכבת גיל  גן/ כיתה

 1.1.2020-31.12.2020 (3טרום חובה )גילאי  -גן טרום 

 1.1.2019-31.12.2019 (4גן טרום חובה )גילאי 

 1.1.2018-31.12.2018 (5גן חובה )גילאי 

 1.1.2017-31.12.2017  'כיתה  א
 
 שנים. לאור  3תאפשר רישום ילדים אשר לא מלאו להם ילא ד החל משנת הלימודים תשפ"  *

 .)כולל(  15.1.2021עד    1.1.2021 -לא יתאפשר רישום ילדים שנולדו מ , האמור לעיל    
 
 

 פשרויות הבאות ובהתאמה לגיל התלמיד:הרישום לתלמידי כפר שמריהו יתאפשר עפ"י הא .3
 

 גן / בית ספר* גיל

 גן תאנה (3טרום חובה )גילאי  -גן טרום 

 גן גפן (4,5חובה )גילאי  -גן טרום חובה 

 רימוןגן  (4,5חובה )גילאי  -גן טרום חובה 

  בי"ס גש"ר  'כיתה  א
 

   ם מתבקשיומי כפר שמריהו הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם למוסד חינוכי מחוץ לתח*  
  . לאחר הגשת כל 15.02.2023לוועדה לאישור לימודי חוץ לא יאוחר מיום  בכתב בקשה להגיש    
 .לא יינתנו אישורים בדיעבדו ידון כל מקרה לגופו המסמכים הרלוונטיים     

 
 ייתכנו שינויים בהתאם לצרכי המערכת. טל"ח.



 
 המועצה המקומית כפר שמריהו

 מחלקת החינוך
 ראשית נביטת הטוב בנפש הילדים )אפלטון(

 

  

 אופן הרישום: .4
 

 גני ילדים
ינטרנטי בלבד  בכתובת: רישום א

https://www.eprsys.co.il/EPRPayments/hin/entery1?rshut=40 
 

 054-6282822אודליה, מנהלנית גני הילדים  בטלפון ל לפרטים נוספים יש לפנות
 

 כיתה א'
 רישום אינטרנטי בלבד  בכתובת: 

-aspx?id=0k3SamPhbkizhttps://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.
GS0ZOEqzOujA9JJilRAtrI52TjvWPpUNllBM045OUU4UFc5UkxVSzg2VVFKSkVJVC4u&

sharetoken=NejHEs5T1z6Wn5WdjbFm 
 
 . 09-9509506ת בית הספר, בטלפון נהלנילפרטים נוספים יש לפנות ליעל, מ  

 
 
 

. על הנרשם להיות רשום בעת הרישום יש לצרף צילום תעודת זהות בה רשום הילד/ה )כולל ספח( .5
במרשם התושבים, כתושב "כפר שמריהו". תושבים חדשים יצטיידו בטופס ביטול רישום מהרשות 

בה התגוררתם ולא בוצע רישום לגן/ לביה"ס. הורים עצמאיים יחתמו על כתב הצהרה להורה 
מיופה  עצמאי בצרוף כל המסמכים המוזכרים בו חתום בפני עו"ד. מיופה כח תעודות זהות של

 הכח, תעודת זהות של שני ההורים. ללא המסמכים הנ"ל לא ניתן לבצע את הרישום.
 

 גנים: 
ובמקביל  09-9506699 במועצה בטלפון  טלפונית למחלקת החינוךתושבים חדשים מוזמנים לפנות 

 . garten@kfar.org.ilkinderרישום לכתובת דוא"ל יש לשלוח טפסי 
 
 

 
 

 הצלחה,בברכת 
 

 אדוה חלפון     
 מנהלת מחלקת חינוך

 
 כפר שמריהו    

 סרג' קורשיא
 ראש המועצה המקומית

 כפר שמריהו
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