
נפתחתשנה חדשה
רישום לגני-ילדים ולכיתות א׳ לשנה״ל תשפ״א



הורים יקרים,
התחלות הן תמיד תקופה מרגשת ועם זאת, צופנות לבטים, דאגות וסימני שאלה טבעיים. 

לקראת המעבר הצפוי של ילדכם לגן או לכיתה א', הכנו עבורכם חוברת מקיפה עם כל המידע 
הנדרש על תהליך הרישום ועל המסגרות השונות במערכת החינוך. צוותי ההוראה בגני הילדים 
ובכיתות א' מצפים לפגוש את ילדכם ואני סמוך ובטוח כי בראשון לספטמבר הוא/היא יתקבלו 

בחיוך רחב ובידיים מושטות בשמחה. 

בתחילת כהונתי כראש עיר החלטתי על תכנית רב שנתית במסגרתה בכל שנה ישודרגו 4-5 חצרות גני ילדים. אני גאה להגיד 
ש-31 חצרות גנים כבר שופצו ונותרו לנו בסה"כ עוד 7 חצרות שישודרגו במהלך הקיצים הקרובים. השנה הפכנו את גן דולב 

לגן "מייקרס" הראשון בארץ ואת אשכול גני סה"ר )סחלב, הדס, רקפת( למתחם סנסו-מוטורי ייחודי ומוביל בתחומו. 

המשכנו בפיתוח סביבות למידה המותאמות למאה ה-21 בכל בית ספר בעיר ואנו ממשיכים לשקוד על סביבות נוספות. 
יצאנו לתכניות חינוכיות עירוניות חדשות כגון החלוץ החינוכי ומעגלי שיח לשיפור האקלים במערכת החינוך בשיתוף 

תלמידים והורים. 

אנו משקיעים את מיטב המאמצים בכדי לרענן ולהוציא להשתלמויות מקצועיות את צוותי החינוך שלנו כחלק מראיה 
מערכתית של חשיבות ההון האנושי שעובד עם ילדינו.

אני מאחל לתלמידים, לכם ההורים, לגננות, הסייעות והמורים הצלחה רבה במעבר הקרוב. מודה לצוות אגף החינוך 
בראשות שלי קורן ומנהלת מחלקת גני הילדים שוש שמיר על ההכנות הנמרצות לקראת השנה הבאה ומחכה לפגוש 

כל אחד מכם במסגרת החדשה!

הורים יקרים,
ברכות על הצטרפות בתכם/בנכם בני השלוש למערכת החינוך באריאל ואיחולים חמים לעולים לכיתה א׳. 

בימים אלו אנו נערכים לקדם ולהשלים את הפעולות הנדרשות לצורך רישום נוח, קל ויעיל, על-מנת לספק לכם חווית 
שירות מיטבית בעת הרישום הן לגני-הילדים והן לכיתה א'.

השנה, אנו עוסקים בפיתוח ייחודיות גני הילדים. לתהליך זה תרומה משמעותית בהובלת תהליכי התחדשות והעמקה 
בתכנים לימודיים מגוונים הנקשרים למקצועות הליבה, בד בבד מרחיבים את היריעה ומעשירים את עולמם של הילדים 
למחוזות נוספים המותאמים למאה הנוכחית. הייחודיות מהווה ציר מארגן המעניק תרומה משמעותית לטיפוח תחושת 

השייכות והלכידות הקהילתית סביבו ואנו גאים להציג בחוברת זו 7 גני-ילדים ייחודיים שיצאו לדרך בשנה"ל תש"ף.

בצד התכניות הלימודיות אנו מקדמים גם תכנים ערכיים וחברתיים והפעלות המקדמות התפתחות קוגניטיבית וחברתית. 
כל זאת על-ידי צוותים מקצועיים ומיומנים ובשיתוף פעולה מלא עם משרד החינוך.

הכניסה לכיתה א' הינה חוויה מרגשת ועוצמתית הן לילדים והן להוריהם. אנו נעשה כל מאמץ על מנת לייצר, בתכנית 
מעברים מובנית, כניסה רכה ככל שניתן. מאחלים לכם ולילדכם שנת לימודים מבורכת ומעשירה.

שלכם, 

אלי שבירו
ראש העיר אריאל

בשבילכם ולמענכם, 

שלי קורן
מנהלת אגף החינוך

שושי שמיֿר
מנהלת מח׳ גני-ילדים



מועדי הרישום:
הרישום לגני הילדים וכיתות א' לשנת הלימודים תשפ"א

החל מיום שני, א׳ בשבט התש״ף, 27.1.20
ועד יום ראשון, כ״א בשבט התש״ף, 16.2.20 

גילאי הרישום
חייבי הרישום לשנת הלימודים תשפ"א הם הילדים שנולדו בין התאריכים:

כיתה א׳
1 בינואר 2014 עד 31 בדצמבר 2014, כ"ט בטבת התשע"ד עד ט' בטבת התשע"ה.

גילאי 5
1 בינואר 2015 עד 31 בדצמבר 2015, י' בטבת התשע"ה עד יט' בטבת התשע"ו.

גילאי 4
בינואר 2016 עד 31 בדצמבר 2016, כ' בטבת התשע"ו עד ב' בטבת התשע"ז.

גילאי 3 
1 בינואר 2017 עד 31 בדצמבר 2017, ג' בטבת התשע"ז עד יג' בטבת התשע"ח.

טופס ביטול רישום בעיר מגוריכם הקודמת.
תעודות זהות של שני ההורים ובהן כתובת מעודכנת.

חוזה דירה ושובר תשלום ארנונה.

חוזה דירה ושובר תשלום ארנונה.
תעודות זהות של שני ההורים עם כתובת מגורים מעודכנת.

רישום תלמידים חדשים בעיר:
תושבים חדשים יפנו לאגף החינוך על מנת לקבל אישור רישום לבית-הספר, ויציגו אותו במועד הרישום.

בעת הפניה נא הצטיידו במסמכים הבאים:

חריגי גיל רך:
עפ"י החלטת משרד החינוך החל משנת הלימודים תשפ"א לא יתאפשר רישום של מי 

שלא מלאו לו 3 לפי חוק לימוד חובה. תלמידי שנתון 2018 אינם זכאים לרישום.

שינוי כתובת המגורים בתוך העיר:
במקרה של מעבר דירה עליכם לעדכן את כתובתכם באגף החינוך. 

בעת הפניה נא להצטייד במסמכים הבאים:

כתובת התלמיד המעודכנת במערכת הרישום היא בהתאם לנתוני משרד הפנים
ולכן, באחריות ההורים לוודא כי בעת הרישום הכתובת עדכנית. 



יש לרשום את הילד במערכת הרישום האינטרנטית.

במהלך תהליך הרישום, תתבקשו לפתוח קישור לטופס הצהרה להורה עצמאי 
שמטרתו קבלת הסכמתו של ההורה האחר.

יש להדפיס את טופס התצהיר, למלא אותו, לחתום ולהחתים את ההורה האחר.

לסרוק את התצהיר החתום ולשלוח אלינו בצרוף ת.ז. של שני ההורים כולל ספח פתוח,
באחת מהאפשרויות הבאות:

education@ariel.muni.il   :או למייל בתי ספר ganim@ariel.muni.il  :למייל גנים

לפקס גנים: 03-9061857  או לפקס בתי ספר: 03-9061854

הנחיות רישום למשפחות שבראשן הורה עצמאי )גרוש, פרוד, יחידני(
עיריית אריאל תעשה ככל שעל ידה כדי לאפשר הורות משותפת תוך עמידה בתיקון לחוק הכשרות 

המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962 לטובתו ורווחתו של הילד.
עם זאת, חובתו של הורה הקטין, אשר מענו הרשום במרשם האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, 

לעדכן במשרד הפנים כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.

להלן הליך הרישום להורים עצמאיים:

הצהרונים העירוניים )בהפעלת החברה העירונית גוונים אריאל(
1. לאחר סיום הרישום לגני הילדים, תקבלו הודעת SMS ובה קישור לרישום לצהרונים )הרישום עד לתאריך 30.5.20(

2. מסגרת צהרון תיפתח רק במידה ויהיו בה 20 נרשמים ומעלה.

3. יעשה מאמץ לאפשר למסגרות גן החובה )בשעה 17-16( לפעול בגן שלהם ללא חיבורם למסגרות טרום החובה 
והדבר מותנה בכמות נרשמים והיכולת הארגונית.

4. גני חמ"ד - מסגרות צהרון טרום החובה יופעלו השנה בגנים: רימון, תאנה ותמר. לא יופעלו מסגרות נוספות
של טרום חובה בחמ"ד. )הורים המעוניינים במסגרת צהרון עד השעה 17:00 יציינו זאת ברישום לגנים אלו

וירשמו לגנים בהן פועלות מסגרות טרום החובה(

5. חמ"ד - מסגרת גן חובה של חמ"ד תיפתח בגן לוטוס.
)הורה המעוניין להמשיך במסגרת החובה עד השעה 17:00 נא להירשם לגן זה(

שאר המסגרות ייפתחו בהתאם לכמות הנרשמים המצוינת לעיל.

אנו עושים מאמצים רבים להפעיל את המסגרות כסדרן ושינויים אלו הם חלק ממהלך זה.
לפרטים ולכל שאלה, נא לפנות לאגף הגיל הרך בחברת גוונים, 

בטלפון 03-9083375 ונשמח לעמוד לרשותכם.

www.ariel.muni.il   : את טופס התצהיר ניתן למצוא גם באתר העירייה בכתובת

הורים המעדיפים לבצע את הרישום ידני מוזמנים להגיע למחלקת גני ילדים )עבור רישום לגנים(,                  
לביה"ס אליו הינם שייכים )עבור רישום לכיתה א'( ולמסור את המסמכים הנדרשים.

חשוב מאד: לא ניתן יהיה לשבץ את ילדיכם ללא מסמכים אלו!



רישום לגן עירוני
אנו מודעים לאחריות הרבה המוטלת על כתפינו ומבטיחים לכם כי אנו מחויבים לעשות כל שביכולתנו בכדי 
שילדכם ירגישו מוגנים ובטוחים אצלנו בגן, יעשירו את עולמם, ירכשו חברים ויצברו חוויות חיוביות שיחשפו 

אותם לעולמות חדשים.

אנו מאמינים כי תפקידנו להעלות את מודעות הילדים לחזקותיהם ולתת מקום לביטוי האישי שלהם בגן, כמו גם 
לפתח את  מסוגלותם להתמודד עם האתגרים הקוגניטיביים, הרגשיים והחברתיים.

אנו מחויבים להעניק לילדיכם יחס אישי חם ומחבק, לתת מענה לצרכים הייחודיים של כל ילדה וילד ולוודא כי 
ילוו אותם צוותי חינוך מקצועיים ומיומנים.  

דלתנו, במחלקת גני-הילדים, פתוחה לכל התייעצות או התלבטות. אנו נעשה את מירב המאמצים להיות עמכם 
בדיאלוג מתמיד ולהתנהל מולכם בשקיפות ובאמון.

תהליך הרישום:
הנכם מתבקשים לבצע את הרישום במועד הנדרש, על-מנת שנוכל להיערך בהתאם לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א.

רישום בזמן עפ"י הנהלים המפורטים יקנה סיכוי מיטבי בשיבוץ הסופי לגן אותו ביקשתם.
כל ילד/ה הנמצא כיום בגן עירייה חייב ברישום מחדש.

www.ariel.muni.il רישום באינטרנט באמצעות אתר העיר
לתשומת לבכם: הרישום דרך אתר האינטרנט אפשרי רק אם הכתובת במשרד האוכלוסין מעודכנת

בשתי תעודות הזהות של ההורים. 

רישום במחלקת גני ילדים )רח׳ השקמה 9(:
ימי א':  בין השעות 19:00-17:00  

ימים ב', ה':  בין השעות 12:00-08:00

המסמכים הנדרשים:

יש להיכנס לאתר ולהקליד בשדות המתאימים את ת"ז של הילד ות"ז הורה, אנא הקפידו על
מילוי פרטים מדויקים בעת הרישום, כולל טלפון ודוא"ל של שני ההורים.

בסיום תהליך הרישום, יש לוודא כי ההודעה "בקשתך נקלטה בהצלחה", תופיע עם גמר הרישום. 
קבלת אישור לדוא"ל שהקלדתם באתר הרישום. 

הרישום באתר מותנה בהעברת הוראת קבע חתומה או מסירת פרטי אשראי במועד הרישום.

תעודת זהות בה רשום הילד/ה.
אם הרישום מתבצע שלא ע"י אחד ההורים, יש להצטייד בתעודת זהות של הרושם, תעודות זהות

של הורי הילד עם ספח שבו מעודכנים פרטי הילד וייפוי כוח חתום ע"י ההורים.
הוראת קבע חתומה ע"י הבנק.

)ניתן לקבל את הטופס באגף החינוך או להורידו מאתר העיר אגף החינוך/שרות לתושב/טפסים( /  או כרטיס אשראי.

מח׳ גני ילדים
ganim@ariel.muni.il :טל׳: 03-9061649  פקס: 03-9061857  מייל 



מח׳ גני ילדים
ganim@ariel.muni.il :טל׳: 03-9061649  פקס: 03-9061857  מייל 

מחלקת גני-הילדים עושה כל מאמץ לשבץ את ילדכם בהתאם לעדיפות שבחרתם. יחד עם זאת נלקחים 
בחשבון שיקולים מקצועיים ומערכתיים.

הרכב גן-הילדים לרוב דו-גילאי דהיינו, כיתת גן לגילאי 5 עם גילאי 4 או לחילופין כיתת גן לגילאי 4 עם גילאי 3. 
תתכן כיתת גן חד-גילאית. שינויים בהרכב גילאי הגן יהיו בהתאם למספר הנרשמים בפועל.

הרשות תעשה מאמץ לשבץ את התלמיד לפי עדיפות בקשת ההורה ועל פי שיקול דעת מערכתי. יחד עם זאת, 
אין הרשות מחויבת לשבצו במוסד המועדף לרבות ציון הקריטריונים שפורטו כאן.

קריטריונים לשיבוץ:

הנחיות להגשת ערעורים:

שיבוץ לגן עירוני:

שיבוצים יפורסמו באתר העירוני במהלך חודש יולי 2020, בנוסף – יישלחו אגרות שיבוץ לבתים.
אנא ודאו כי כתובת המגורים מעודכנת.

וזאת על בסיס מקום פנוי בגן המבוקש!
עם סיום הטיפול בבקשת הערעור, נודיע לכם באמצעות מסרון לטלפון הסלולארי

ותוכלו להתעדכן באתר העירוני במענה לפנייתכם.
נא לוודא בעת הרישום כי הטלפון הסלולארי מעודכן.

תשובות לערעורים יינתנו במהלך החודשים יולי-אוגוסט 2020.

הערעור יידון בין היתר בהתאם לקריטריונים הבאים:

ילד השוהה שנה שניה בגן ונרשם בתאריכי הרישום בלבד.
קרבת מקום מגורים לגן.

ביצוע רישום בתקופת הרישום.
הרכב קבוצת הגיל – איזון בין בנים לבנות, איזון בין שנתוני הגיל ושיקולים פדגוגיים נוספים. 

סיבות רפואיות חריגות של הילד/ה, המעגל המשפחתי הקרוב
)עדיפות בהתאם למדרג הבא: הילד/הוריו/אחיו/אחיותיו( בצירוף מסמכים רפואיים עדכניים.

תאריך הרישום.
מחלקת גני הילדים תשקול עדיפות ליצירת איזון מגדרי במידה ויווצר חוסר איזון מגדרי בעת השיבוץ.

לאגרת השיבוץ יצורפו הנחיות להגשת בקשות העברה.
בקשות העברה תתקבלנה בכתב בלבד באגף החינוך. 

www.ariel.muni.il  את הטופס ניתן לקבל באגף החינוך או להוריד מהאתר העירוני

הגשת ערעור במועדו )יפורסם באגרת השיבוץ ובאתר השיבוץ(.
אזור רישום.
גיל הילד/ה.

סיבות רפואיות חריגות.



גני טרום חובה:

גילאיםטלפוןזרםכתובתשם הגן

3-4  7264819 - 03ממלכתיהפסגה 9אגוז

3-4  7264813 - 03ממלכתיגנים 8ברוש

3-4  7264816 - 03ממלכתיציונות 75הדס

3-4  7264820 - 03ממלכתיהבשן 13הדר

3-4  7264812 - 03ממלכתיצה"ל 7חרצית

3-4  9380760 - 03ממלכתיערבה 28כלנית

3-4  9366082 - 03ממלכתיימית 18לילך

3-4  7264849 - 03ממלכתיימית 18נופר

3-4  7264715 - 03ממלכתיעיר היונה 8ניצני מוריה

3-4  6482197 - 03ממלכתי דתינווה שאנן 59אורן

3-4  7264818 - 03ממלכתי דתיברק 11ארזים

3-4  7281235 - 03ממלכתי דתיאבנר 20ניצן

3-4  6705521 - 03ממלכתי דתיברק 14רימון

3-4  5296188 - 03ממלכתי דתיברק 14תאנה

3-4  9772341 - 03ממלכתי דתינווה שאנן 55תמר

רשימת גני הילדים



גני חובה:

גילאיםטלפוןזרםכתובתשם הגן

4-5  9068014 - 03ממלכתיצה"ל 7גפן

4-5  9364013 - 03ממלכתיעיר היונה 8דולב

4-5  7264822 - 03ממלכתיימית 18יסמין

4-5  9138014 - 03ממלכתיערבה 28נורית

4-5  9068177 - 03ממלכתיהבשן 13ערבה

4-5  9068015 - 03ממלכתיגנים 8צאלון

4-5  7264821 - 03ממלכתיימית 18צבר

4-5  9068018 - 03ממלכתיציונות 75רקפת

4-5  9068175 - 03ממלכתיהפסגה 9שקד

4-5  9174578 - 03חמ״דנווה שאנן 55אלון

4-5  9068019 - 03חמ״דברק 11הלל

4-5  7975150 - 03חמ״דנווה שאנן 59לבונה

4-5  9068016 - 03חמ״דברק 10לוטוס

4-5  7264814 - 03חמ״דברק 10רותם

רישום לגני חינוך מיוחד
בתום תהליך הועדות והשיבוץ תשלח הודעה להורים.

הרישום יתבצע במחלקת גני הילדים.



מח׳ גני ילדים
ganim@ariel.muni.il :טל׳: 03-9061649  פקס: 03-9061857  מייל 

ייחודיות בגני הילדים
אגף החינוך, בשיתוף עם גננות אריאל, יצא בתהליך של בניית ייחודיות בגני הילדים בעיר. במסגרת זו ובתהליך של ליווי 

אינטנסיבי אנו שמחים לבשר כי החל משנה"ל תש"ף פועלים באריאל 7 גנים ייחודיים. התפיסה הפדגוגית העומדת 
מאחורי פיתוח הייחודיות מקנה לילדים למידה עצמאית ומייצרת סביבה חינוכית מקדמת התנסות, חקר וביטוי עצמי.

גן דולב בניהולה של אפרת מירנסקי - גן מייקרס
גן דולב פועל ברוח גישת המייקרס המקדמת חשיבה יזמית ויצרנית תוך ביסוס ערכים חברתיים וסביבתיים.

מרחבי הגן מעוצבים בהתאם לצורכי הילדים ומספקים מוקדי למידה ועשייה לצד אזורים של רגיעה ושהות. 
חצרות הגן פתוחות במהלך כל היום ומאפשרות לילדים להתחבר לטבע ולסביבה החוץ גנית. הילדים לומדים 

לפתח אחריות סביבתית וקהילתית- הם מפרקים משטחי עץ שזרוקים ברחוב ויוצרים מהם מוצרים חדשים עבור 
הקהילה. משחקים שבורים אינם נזרקים אלא עוברים שיפוץ ותיקון. לצד העשייה והלמידה, ניתן מענה גם לרווחה 

הנפשית של הילדים - הם מתנסים בתרגילי יוגה ומדיטציה, ועוסקים בשלל תחומי האומנויות.

גן ניצני מוריה בניהולה של רינת שרביט – גן טכנולוגי במרחבי למידה 
מגוונים ויחודיים תוך דגש על עשייה ומלאכות קדומות

במתחם גני המוריה )דולב וניצני מוריה( מתקיים רצף פדגוגי ומאפשר למידה ועשייה בעזרת איגום משאבים.
יצירת מרחבי למידה במתחם בכלל ובגנים בפרט מאפשר הרחבה והעמקה של ידע, מיומנות וערכים המתאימים 

למאה ה-21. חווית הלמידה הפעילה בגן נבנית עם הילדים ומשלבת מלאכות קדומות )תפירה, אריגה, עיבוד צמר, בניה 
בבוץ ועוד( וכאלו בנות ימינו. הילדים שותפים פעילים בחיי היומיום בגן ודרך הלמידה אנו מקדמים עשייה חינוכית 

שמעמיקה את הקשר של הילדים עם הסביבה. מרחבי הלמידה הינם מגוונים וכוללים מרחבים בתוך הגן ומחוצה לו.

גן ערבה בניהולה של מלי ניסים – מדעים עם טכנולוגיה
חשיפת הילדים לעולם הרובוטיקה המשמש שער לעולם המדע ומהווה  את הבסיס ללימוד טכנולוגיה ברמה 

גבוהה. עיסוק בתחומי המתמטיקה והפיזיקה בשילוב ערכים של שיתוף פעולה, עבודת צוות, פתרון בעיות 
יצירתיות ועוד. במסגרת התוכנית רוכשים הילדים כלים לעבודה בסביבה הטכנולוגית של הרובוטיקה.

מתחם סה"ר )גן סחלב בניהולה של שושנה אלבוגן, גן הדס בניהולה של 
לירון עזרא, גן רקפת בניהולה של ניר לוי( – מתחם סנסומוטורי

במתחם מדגישים את התחום המוטורי כמפתח מיומנויות שונות בכל תחומי החיים. בתוך שגרת הגן משולבים 
תחומי מוטוריקה שונים כגון: טיפוס, זחילה, ריקוד ומפגשים בתנועה לצד הכרות עם חומרים מן הטבע דרך כל 
החושים. את תחומי הליבה לומדים תוך כדי יוגה, זומבה, זחילה וקפיצה ומפתחים את כל תחומי החשיבה דרך 

הכרות עם חלקי הגוף. בנוסף המתחם כולו, פועל יחד בחצרות המשותפות ששודרגו והותאמו בהלימה לתפיסה 
הפדגוגית, חוגג יחד ימים מיוחדים, חגים ומועדי ישראל. כך שכל הילדים משתלבים יחד בשגרת עבודה משותפת.

גן ארזים בניהולה של קיילא תורן – גן סקרן
בגן הסקרן אנו משתדלים ללכת אחר השאלות, רעיונות ומחשבות הילדים. בעזרת למידה מבוססת פרויקטים אנו 

מפתחים מיומנויות חקר, פתרון בעיות, עבודת צוות ותחושת מסוגלות עצמית. פרוייקטים מיוחדים: קשר עם גן 
ילדים בנאשוויל,  פרויקט מהזרע אל הצמח במהלכו גם הקמנו גינה לאחר בניית תכנית עבודה עם הילדים. התחום 

הקהילתי חשוב מאד בגן, שיתוף ההורים בתהליך הלמידה ובעיצוב פני הגן.



רישום לכיתות א׳
www.ariel.muni.il באמצעות האינטרנט, באמצעות אתר העיר
לתשומת לבכם: הרישום דרך אתר האינטרנט אפשרי רק אם הכתובת במשרד האוכלוסין מעודכנת

בשתי תעודות הזהות של ההורים. 
רישום באינטרנט יתאפשר רק בהתאם לאזור הרישום.

בבית הספר עפ"י אזורי הרישום:

זמני הרישום
בימים א׳, ב׳, ה׳, בין השעות: 12:00-09:00, בימי ג׳ בין השעות 12:00 – 15:30.

המסמכים הנדרשים לרישום
תעודת זהות בה רשום/ה בנכם/בתכם.

להלן טבלת בתי הספר על פי אזורי רישום

 שמות הרחובותשם בית-הספר

נחשונים
רח׳ השומרון 10

טל׳: 03-9364064

בית-אל, גילה, גנים, דן, דרך עפרון, הורדים, החרמון, הירדן, יהודה, יפה-נוף,
כלילת יופי, כלניות, מוריה, משעול הזית, נווה שאנן, סביונים, עיר דוד,

עיר היונה, ציון, שדרות ירושלים, שניר.
תלמידי חוץ – ברקן, נופים, עלי ומגדלים.

nachshonim@ariel.muni.il

אור זבולון
רח׳ אפרתה 25

טל׳: 03-9365194

מכל שכונות אריאל לרבות תלמידי חוץ.
or-zevulun@ariel.muni.il

מילקן
רח׳ צה״ל 18

טל׳: 03-9364396

אבנר, אילות, אפרתה, בקעת הירדן, ברק, גדעון, דבורה, דרך בית לחם, דרך הציונות, הגליל, 
החרוב, הנגב, הערבה, הרדוף, השקד, חברון, יואב, ימית, יפתח, מבצע הראל, מבצע חירם, 

מבצע קדש, מפרץ אילת, מפרץ שלמה, צה״ל, ששת הימים, תאשור, תדהר.
milken@ariel.muni.il

עליזה בגין
רח׳ הפסגה 12

טל׳: 03-9366161

אדום, אורי בראון, האלון, האצ״ל, הארז, הבשן, הגלבוע, הגלעד, הדקל, ההגנה, 
הקוממיות, השקמה, התבור, יודפת, מבצע דני, מבצע עובדה, מואב, מעלה הגבעה, 

מצדה, נחשונים, עצמון, פסגה, רמת הגולן, שער הגיא.
abegin@ariel.muni.il



בקשות העברה
רק לאחר ביצוע הרישום במוסד החינוכי אליו שייך ילדכם, תתאפשר הגשת בקשת העברה.

בקשות העברה תתקבלנה בכתב בלבד באגף החינוך עד יום ראשון 17.3.20, כ״א באדר תש״ף.
את הטופס ניתן לקבל באגף החינוך או להוריד מהאתר )אגף החינוך/ רישום למוסדות חינוך/טפסים(.

תשובות יועברו עד ה-1.6.20.

אגף החינוך
education@ariel.muni.il :טל׳: 03-9061643  פקס: 03-9061854  מייל 



שנת לימודים 
פוריה!

שימו לב!
עפ”י הנחיות משרד החינוך, רישום כוזב הינו עבירה פלילית. אי מסירת פרטים נכונים ומדויקים על 
מקום מגוריו/ה הקבוע של בנכם/בתכם, תביא לביטול הרישום ולמיצוי הדרכים החוקיות. על מנת 

למנוע אי נעימויות נבקשכם לעדכן את כתובת התלמיד בתעודת הזהות וברישומי הארנונה.


