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בין התאריכים:  ייעשה באמצעות אתר האינטרנט העירוני  לגני הילדים  הרישום 
31.01.2016-11.01.2016

הרישום באינטרנט מיועד לתושבי העיר ראשון לציון בלבד הרשומים במרשם התושבים.  
מי שאינו רשום ברשות לא יופיע באתר הרישום האינטרנטי. התושבים הנ"ל יבצעו   
רישום ביחידת הרישום בבניין העירייה או במתנ״ס רמת אליהו בהתאם להנחיות 

המפורטות בהמשך המידעון.
אתר האינטרנט יהיה פתוח לשירותכם במהלך כל תקופת הרישום המוכרזת.  

תינתן עדיפות בשיבוץ לנרשמים בזמן.  
בעת הרישום יש לבחור גנים מסוג מגמה אחת )חינוך ממלכתי או חינוך ממלכתי דתי(  
"הורה עצמאי" או "משפחה שבראשה הורה עצמאי" לרבות הורים גרושים / פרודים,   

חובה לעדכן בעת הרישום באינטרנט את כתובת ופרטי ההורה השני שאינו הרושם.
כתובת ההורים - אם ההורים אינם מתגוררים יחדיו, תשלח הרשות אישור בדואר על   

ביצוע הרישום ושיבוץ הילד בגן לשתי הכתובות הרשומות במרשם האוכלוסין.

הנחיות רישום

תהליך הרישום באינטרנט הוא קל וזמין בעבורכם. לצורך התחלת תהליך הרישום עליכם 
להיכנס לאתר האינטרנט העירוני ולהקליד את פרטי הזיהוי הנדרשים:

מספר זהות הורה  •
מספר זהות ילד/ה  •

נתוני כרטיס אשראי  •
בזמן הרישום הינכם מתבקשים לציין את שמות הגנים המועדפים בעדיפות ראשונה   •
ובעדיפות שניה מתוך רשימת הגנים הקרובים לכתובת מגוריכם )רשימת הגנים מצוייה 

בהמשך המידעון ובאתר האינטרנט של העירייה(.

רישום באינטרנט לגני ילדים מוכרים שאינם רשמיים

יהיה לבצע רישום באמצעות אתר האינטרנט, לגני ילדים מוכרים שאינם רשמיים,  ניתן 
בהתאם להנחיות המפורטות להלן:

ניתן לבצע רישום לגן ילדים שיש לו רישיון בר תוקף לשנה"ל תשע"ו.  .1
ההורה הרושם באמצעות האינטרנט יידרש לצרף במהלך הרישום עותק של ת"ז לרבות   .2
נספח לת"ז ועותק סרוק של נספח ד' חתום בחתימת הבעלות. הנספח מהווה אישור 

של הבעלות למקום לתלמיד בגן הילדים.
ללא נספח ד' או נספח שלא מולא כראוי, הרישום לא יהיה תקף.

לתשומת לבכם

כי המערכת קלטה את נתוני הרישום וקיבלתם מספר  יש לוודא  בתום תהליך הרישום, 
פנייה. רק עם קבלת מספר אישור מהמערכת הושלם תהליך הרישום. אם קיבלתם מספר 

פנייה עם רשומה 0/000 - עליכם לבצע רישום חוזר.

חוסכים טרחה וזמן - נרשמים מהבית לגן

24 שעות ביממה
www.rishonlezion.muni.il
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בעלי דרכונים  •
תושבים חדשים/עוברי דירה בתוך העיר/עולים חדשים או למי שאין התאמה בין כתובת   •

המגורים הנוכחית שלהם לזו המצויינת באתר הרישום.

התושבים הנ"ל יבצעו רישום ביחידת הרישום בבניין העירייה או במתנ״ס רמת אליהו בהתאם 
להנחיות המפורטות בהמשך המידעון.

לתושבים שאין גישה לאינטרנט

ניתן להגיע לעמדות תמיכה לרישום באינטרנט, בהן תעמוד לרשותכם דיילת תמיכה. 
להלן עמדות התמיכה לשרותכם:

בין השעותימי קבלת קהלכתובת

ימים א'-ה'הכרמל 20, קומה 1בניין העירייה
יום ב'

14:30-08:30
18:00-16:00

אבא סילבר 2מתנ״ס רמת-אליהו
)במתחם הספרייה(

ימים א'-ה'
יום ב'

14:30-08:30
18:00-16:00

תחנות התמיכה תהיינה פתוחות בין התאריכים 11-31.01.2016

תושב יקר, נא הקפד לרשום את ילדך לגן במועד.

לידיעתכם:

לא כל הקודם זוכה! אין משמעות בשיבוץ לתאריך בו יבוצע הרישום, בתנאי שייערך   ✳
במהלך תקופת הרישום המוכרזת.

אנו נעשה כמיטב יכולתנו להיענות לבקשותיכם, עם זאת עלינו להבהיר:  ✳
הרישום הינו עפ"י כתובת המגורים של התלמיד ועל-פי הקריטריונים המופיעים   •

בפרק "שיבוץ לגן עירוני".
הרשות אינה מתחייבת להיענות לבקשותיכם.  •

שינוי כתובת פקטיבית כדי להשתייך לגן מסויים, הינו עברה על החוק.  •
ובפועל, תהא הרשות רשאית  בכל מקרה של ספק בנושא מקום המגורים הפיזי   •

לאמת את הנתונים באמצעים העומדים לרשותה.

למאחרי רישום
רישום מאוחר לאחר תקופת הרישום הרשמי, יהיה על בסיס מקום פנוי ולכן מועד   •

קבלת השיבוץ יידחה לסוף חודש יולי.
לידיעתכם, תושבים המשנים כתובת או תושבים חדשים בעיר, הנרשמים לאחר תקופת   •

הרישום הרשמי, אין הרשות מתחייבת לשבץ בגן המבוקש!
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