
 דירה בית רחוב תאריך עלייה ארץ עלייה

 מין תאריך לידה תעודת זהות מס' שם פרטי שם משפחה

 פרטי הילד/ה

 

  גתשפ" הלימודים  לשנת כפר שמריהו ילדים לגני רישום טופס
 

 

 )הקף בעיגול( פרטי אב/אם

 שם משפחה שם פרטי  מס' תעודת זהות  שנת לידה  שנות לימוד מס'

 שם הרחוב מס' הבית  עיר  טלפון בבית  טלפון נייד

 ארץ עליה תאריך עליה  מקום עבודה  טלפון בעבודה  

  ואר אלקטרוניכתובת ד      

        

 )הקף בעיגול( פרטי אב/אם       

 שם משפחה שם פרטי  מס' תעודת זהות  שנת לידה  שנות לימוד מס'

 שם הרחוב מס' הבית  עיר  טלפון בבית  טלפון נייד

 ארץ עליה תאריך עליה  מקום עבודה  טלפון בעבודה  

 כתובת דואר אלקטרוני

 
 
 

 

 .ההורים שני של כתובת לציין יש יחד מתגוררים אינם וההורים במידה דוא״ל! וכתובת נייד לפוןט מס' למלא חובה •

 .הורים והתחייבות הצהרה כתב טופס לצרף יש נשואים גרושים/פרודים/לא וההורים במידה •

 המעודכנת. הכתובת נתמצוי בו ארנונה תשלום וטופס ה/שכירותרכיש חוזה מעודכן, זהות תעודת ספח צילום לשלוח מתבקשים חדשים ותושבים כתובתם את ששינו תושבים •

 .מגיעים ממנה מהרשות רישום ביטול טופס לצרף יש חדשים, תושבים

  המבוקש המסלול את ✓ב־ סמן הגן: בחירת

  (.3)גילאי  גן תאנה טרום טרום חובה מבקש לרשום לגן 

  עדיפות ראשונה: __________ עדיפות שניה: __________.גן רימון /גן גפן( 4-5חובה )גילאי  –טרום חובה מבקש לרשום לגן . 

 המבוקש. לגן הילד/ה את לקבל מתחייבת הרשות אין •

         הרישום למאפייני בהתאם יקבע בגן הגילאי ההרכב •

 לגן. הנרשמים במספר מותנית גן פתיחת • 

 החינוך במועצה. למחלקת בכתב הודעה מחייב רישום ביטול

 לב! ומתלתש
 .4.2.2022 מיום יאוחר לאיש לשלוח את הטפסים בדוא"ל בלבד למזכירת אשכול הגנים 

 בשיבוץ. לעיכוב יגרמו הטפסים הגעת במועד איחור או הפרטים במילויאו איחור  דיוק אי 

 2022 הודעות בדבר השיבוץ לגנים תשלחנה החל מחודש יוני

לרשות.  כך  על  אדווח הלימודים,  שנת  במהלך  שהוא  זמן  בכל דירה  ואעבור  במידה ומלאים. נכונים הם רישוםה בטופס שמסרתי הפרטים כל  כי  מצהיר  הנני

 מסירת אי של ובמקרה פלילית עבירה מהווה הרישום בעת כתובת על כוזב דווח כי לי ידוע לנכון.  שתמצא דרך בכל הנתונים את ולאמת לבדוק רשאית תהיה הרשות כיה   /מסכים אני

דיה כנגד העוברים על נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד, תהיה הרשות רשאית לבטל את הרישום לאלתר ולמצות את כל הדרכים החוקיות הנתונות בי. פרטים

 החוק.

 
 

 הות                                    חתימהשם החותם )פרטי ומשפחה(                    מספר תעודת ז                           תאריך

 ברישום לצהרון מתחם הגנים תשפ"

 'ה'  -הנני מעוניין כי בני /בתי _________ ישתתף בפעילויות הצהרון שיתקיים במתחם הגנים בימים א                                
בתשלום חודשי בעבור הפעילויות. מידע מפורט יתפרסם  הרישום לצהרון מותנה בימים הלימודים. 14:00-16:30 בין השעות 

 במהלך חודש יוני.

 .אינני מעוניין בפעילויות הצהרון 

 אין הרשות מתחייבת להפעיל צהרון במתחם החינוך/ הגנים. •

 

 חתימה                        שם החותם )פרטי ומשפחה(                    מספר תעודת זהות                                       תאריך

 

 בעיגול( )הקף     הורה      /    ילד    למי? •        לא   /    כן      הנגשה? רשתנד האם

 9506699-09ון טלפ kindergarten@kfar.org.il  בתוקף. דוא"ל םהחינוך, יש להעביר טפסים רלוונטיי מחלקת את ידעו אנא לנגישות התאמות ונדרשות במידה • 

 
החינוךמחלקת    
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