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רישום תלמידי מגילות 
למסגרות החינוך 

רישום למעונות משרד העבודה והרווחה ביישובי מגילות התבצע 
באתר המשרד והסתיים ב-28.2.21.

לאחר תאריך זה, הרישום לכל המעונות מתבצע ישירות אצל 
מנהלות חינוך הגיל הרך בישובים.

"רק דרך החינוך אפשר לשנות את העולם לטוב יותר"
 יאנוש קורצ'אק.

הורים יקרים,
הננו שמחים להודיעכם על פתיחת הרישום למוסדות החינוך 

לשנת הלימודים תשפ”ב.
לפי הנחיות משרד החינוך, הרישום לגני הילדים ולבתי הספר 

מתבצע במחלקת החינוך ברשות המקומית שבה גר הילד. 

הנכם מתבקשים לבצע את הרישום במועד הנדרש, על מנת שנוכל 
גן  כיתות  (תקני  הלימודים  שנת  לפתיחת  מיטבי  באופן  להיערך 
הסעות,  מערך  תכנון  תקין,  באופן  ילדים  גני  פתיחת  ספר,  ובית 

והכנה פיזית של המבנים).
באתר  מצויות  הגיל  שלבי  בכל  לרישום  המפורטות  ההנחיות 

המועצה.
תקופת הרישום תהיה מיום ראשון, 9.5.21, כז' באייר, התשפ"א 

ועד למוצאי שבת, 29.5.21, יח' בסיוון, התשפ"א.
לבירורים  עבורכם  וזמינים  בהצלחה  ולילדכם  לכם  מאחלים  אנו 

ומידע.

בברכה,
טלי מוסקל

מנהלת מחלקת החינוך

בהתאם לחוק לימוד חובה (תיקון מס' 32), תשע"ג-2013, כל 
הילדים שנולדו 1בשנתון לועזי מסוים נכללים באותה שכבת גיל 

לצורך חוק לימוד חובה.

ילדים מגיל 3 ואילך, בהתאם לתאריכי הלידה:
ילדי ה- 1 בינואר 2016, כ' בטבת התשע"ו, 

עד 31 בדצמבר 2018, כ"ג בטבת התשע"ט.

ילדים הלומדים בשנת הלימודים תשפ"א חייבים לבצע 
רישום לשנת הלימודים הבאה תשפ"ב.

הרישום מיועד ל:
1. תלמידים העולים לכיתה ז' 

2. לתלמידים חדשים בבית הספר העולים לכיתות ח'-יב'

לשנת הלימודים תשפ"ב

מעונות (לידה עד 3)

גני ילדים (3-5)

בית הספר מגילות (בי"ס יסודי א'-ו') 

הרישום מיועד ל:
תלמידים העולים לכיתה א', אשר לא למדו בחט"צ מגילות:

ילידי 1 בינואר 2015, י' בטבת התשע"ה
עד 31 בדצמבר 2015, י"ט בטבת התשע"ו

*תלמיד שלמד בשנת תשפ"א בחטיבה הצעירה במגילות אינו 
נדרש להירשם.

תלמידים חדשים בבית ספר מגילות העולים לכיתות ב'-ו': 
תושבים חדשים במועצה, שהגיעו מרשות אחרת

או תלמידים נקלטים בבית הספר, שלמדו בבית ספר אחר.

תיכון עין גדי (ז'-יב')

ההרשמה כוללת את התושבים החדשים הנקלטים 
ביישובי המועצה לקראת שנה"ל תשפ"ב.

הרישום הינו מקוון באתר האינטרנט של המועצה. 

מזכירות מחלקת החינוך: 
לרישום לכל מסגרות החינוך לחץ כאן >>

9-29.5.21
יתקיים בין התאריכים

**  תלמידים שאינם נרשמים לבית הספר מגילות או לתיכון עין גדי,
      יגישו בקשה לאישור לימודי חוץ באתר המועצה 

https://www.dead-sea.org.il/%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%94-%d7%9c%d7%a9%d7%a0%d7%94%d7%9c-%d7%aa%d7%a9%d7%a4%d7%91/

