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שאלות ותשובות רישום לגנים שנת תשפ"ב
 .1שאלה
במידה וחשבון הארנונה לא על השם שלנו מה ניתן לעשות ?
תשובה
יש להגיש טופס ועדת ערר (ועדת חריגים) שנמצא באתר עיריית טבריה ובנוסף לצרף תצהיר
עו"ד וכל אישור רלוונטי המעיד על מקום מגורים.

 .2שאלה
הילד שלי בגן סייפן השנה ,האם המקום שמור לו לשנה הבאה ?
תשובה
לשנה שניה משוריין מקום לילד אך עדיין יש לבצע רישום באתר.
 .3שאלה
מתיי יוצאים לחופש הגדול בגן רגיל והאם תהיה קייטנה ?
תשובה
שנת הלימודים מסתיימת ב –  , 30.6.21כן יש קייטנה.
 .4שאלה
איך נרשמים לגן מוכר שאינו רשמי?
תשובה
הרישום לגן מוכר שאינו רשמי אינו דרך העירייה.
פונים לאיש קשר הרלוונטי בגן המבוקש לקבלת הנחיות רישום על תהליך הרישום ותשלום.
 .5שאלה
בשלב זה עדיין לא ידוע אם הילדה תשאר שנה נוספת בגן חובה או תעלה לכיתה א' מה מומלץ
לעשות?
תשובה
בשלב זה לא מבצעים הרשמה ,יש לוודא מול הגננת שהנושא מטופל ע"י השירות הפסיכולוגי.
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עם קבלת האישור הפדגוגי הילד ירשם בגן ואנו ניצור קשר עם ההורים להשלמת תהליך
ההרשמה.
 .6שאלה
האם ההרשמה לגנים פועלת על פי 'כל הקודם זוכה' ?
תשובה
לא ,אך יש צורך להירשם בין  .17.1-18.2/21השיבוץ יתבצע על פי מספר קריטריונים :
כתובת מגורים ,ותאריך הלידה ,שיקולים פדגוגים ושיקולים נוספים.
 .7שאלה
במידה ולא יהיה מקום בגנים הארוכים (גן קיבוצי) ,האם נצטרך להירשם לגן רגיל?
תשובה
כן ,בעת מעמד הרישום יש למלא אופציה נוספת לגן רגיל.
 .8שאלה
כמה סייעות עובדות בגן?
תשובה
מספר הסייעות משתנה לפי כמות וגילאי הילדים.
גיל  3-4מ  30ילדים ומעלה  2סייעות בגן  ,מתחת ל  30ילדים סייעת 1
גיל  – 5סייעת  1עד  35ילדים
 .9שאלה
במידה והכתובת בתעודת הזהות לא מעודכנת ,אך תשלומי הארנונה מעודכנים לפי הכתובת
הנוכחית ,מה יוגדר באזור הרישום?
תשובה
יש לפנות למדור גנים על מנת לעדכן את הכתובת ובמידת הצורך יש להביא אישור ארנונה.
 .10שאלה
מתי יעודכנו השיבוצים? ובמידה ולא קיבלתי את הגן שביקשנו מה ניתן לעשות?
תשובה
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מכתב השיבוץ יישלח במהלך חודש יוני .לשינוי הבקשה יש להגיש טופס ועדת ערר לבחינת
הנושא.

 .11שאלה
כיצד ניתן לשלם ללא אשראי?
תשובה
ניתן לשלם בקופת העירייה לאחר תקופת הסגר וכן בתקופה שתפתח קופה בלובי ביד שטרית,
תצא על כך הודעה מסודרת.
 .12שאלה
מה התשלום לגנים?
תשובה
מידע על התשלומים מופיע באגרת שנשלחה ומצורפת גם באתר.
 .13שאלה
יש אופציה להירשם לגנים ללא צהרון?
תשובה
רק בגני מיל"ת.
 .14שאלה
מה ההבדלים בין גן ארוך לגן רגיל?
תשובה
קיימים מספר הבדלים כמו חופשים ,שעות ,כמות ילדים ,תשלום .ההבדלים מפורטים באגרת
שנשלחה ומצורפת באתר.
 .15שאלה
אם נרשמתי לגן עירייה ולאחר מכן החלטתי להכניס לגן חב"ד ,זה אפשרי?
תשובה
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כן ,במידה והגן שייך לעירייה ניתן לפנות למדור גנים .במידה והגן שייך לגורם פרטי יש לפנות
למסגרת הרלוונטית.
 .16שאלה
איך מתבצעת ההרשמה לילדי חינוך מיוחד ?
תשובה
בהתאם לוועדות זיכוי ואיפיון יקבע שיבוץ לגן המתאים וההורה יעודכן בנושא
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