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 )מעודכן( hoz/0333/19 :אסמכתא  
 לכבוד

 מנהל מח' החינוך
 

 שלום רב,
 טופס סידור גניםהנדון:  

   

 הגנים יהיה באופן מקוון. הרינו להודיעכם כי לשנה"ל תש"פ מילוי סידור
 . "הזדהות"לאחר  "פורטל רשויות ובעלויות"דרך הכניסה למערכת סידור גנים תתבצע 

ה על המלבן הצהוב שנפתח בצד לחיצ, " ילדי השלמה-סידור גנים"  -" תלמידיםבלשונית "
 ".סידור גניםימין ולבסוף בחירה בלשונית "

 

לפתוח  ובחלון שעולהיש ללחוץ על "משתמש חדש"  -' אם טרם ניתנה הרשאת כניסה למע

ופיע בצד ימין לאחר מילוי המ  PDF-בפנייה יש לצרף את קובץ ה .פנייה עבור משתמש חדש
בלשונית  ניתן לעקוב אחר הפנייה וחתימה )סמנו בקובץ את כל האתרים הרלוונטיים לכם(. 

 ."הפניות שלי" -"פניות ומתן שירות" 
 

סידור הגנים באתר, לא ניתן יהיה לדון בבקשות הנתונים בכל הגנים המבוקשים בללא עדכון 
 לפתיחת גנים.

בשורת הדגל  -יפרטו את אזורי הרישום שלהם בלבד בראשית התהליך עיריות ומ' מקומיות 
  בלחיצה על העיפרון. -"הגדרת אזורי רישום" ויעדכנו לכל סמל גן את האזור המתאים 

אם האזור כולל מס' שכונות או רחובות יש לציין . מספרים בשם האזוראין למלא  -הבהרה 
 .אזוראת שמות השכונות/ שמות הרחובות יחד תחת אותו ה

אזורי הרישום יופיעו בסידור  -רשויות שמילאו את האזורים לצורך ילדי השלמה בתשע"ט 
 הגנים לתש"פ.

 

 יין  "אין אזורי רישום ברשות"ובו תצ 1תכניס אזור רישום  -רשות שאין בה אזורי רישום 
 לאותו אזור.את כל הגנים ברשות  שייךאח"כ ת

 מועצות אזוריות אינן ממלאות אזורי רישום שכן האזור הוא היישוב.
 .ס' התל' שנקלטו בהם השנה )תשע"ט(בסידור הגנים באתר יופיעו הגנים הפעילים ברשות ומ

 .)תש"פ( נתוני הקליטה העדכניים לשנת הלימודים בספטמבר יתעכנו
סך תל' שנרשמו לגן, את  בשדהגנים הצפויים להיסגר בשנה"ל הבאה, יש לציין תחת סמל הגן, 

 וללחוץ על שמירה. ,0הספרה 
, אם אכן ברצונכם יש בקשה למחוז לסגירת הגןגתעלה הודעה כי עליכם לה לאחר השמירה
 בטלו. -אשרו ואם לא  -לסגור את הגן 

 

 תת גן לשנת הלימודים למלא את סך התלמידים שנרשמו בכל כי )כולל מ"א( על כלל הרשויות
 הבאה )תש"פ(. 

 

תנעל את אזור הרישום והרשות לא  -לידיעה, רשות שתפתח כיתת גן ואין הצדקה לפתיחתה 
 תוכל להגיש בקשה לילדי השלמה באזור זה.

 

 ב ב ר כ ה,

 

 מנחם מזרחי
 בכיר אמח"ימנהל אגף 

 

 "ר איגוד מנהלי מח' חינוך, מרכז השלטון המקומי בישראלו, ימר אבי קמינסיקי העתק:
 , אגף בכיר אמח"י, מנהלת גף שכל"מ גנ"יגב' דליה כהן 

http://www.gov.il/
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 , אגף בכיר אמח"י, מרכזת שכל"מ גנ"יגב' ליאורה בן שאול 
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