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לכבוד
המפקחות על גני הילדים
שלום רב,
הנידון :יישום חוק חינוך חובה מגיל  3החל משנה"ל תשע"ו
החל משנת הלימודים תשע"ו ייכנס לתוקפו חוק חינוך חובה מגיל  .3יצויין ,כי חלה חובת רישום
על כל ילד/ה במסגרת חינוך ציבורית (רשמי ,מוכר שאינו רשמי).
מכיוון שהשנה הנוכחית היא השנה הראשונה ליישום החוק בתחולה ארצית ,הבחירה תהיה בידי
ההורים למסגרת חינוכית מבוקשת ותינקט גמישות ע"י המערכת בכדי לאפשר להורים ולבעלויות
היערכות לרישיון והכרה ממשרד החינוך.
להלן ריכוז שאלות נפוצות שהגיעו לאגף לחינוך קדם יסודי שיוכלו לסייע לכם במתן מענה
לשואלים .עדכונים ושאלות נוספות יתפרסמו באתר חינוך חינם מגיל 3
 .1האם חל איסור לרשום ילדים לגנים הפרטיים?
על פי החוק חובת הרישום היא לגנים רשמיים ואף לגנים מוכרים שאינם רשמיים (הכוונה היא
לגנים פרטיים שקבלו הכרה ורישיון על פי חוק הפיקוח על בתי הספר ממשרד החינוך (עמדו
בסטנדרטים של בטיחות ,בריאות וחינוך).
הורה המבקש לרשום את ילדו לגן ילדים מוכר שאינו רשמי יבצע את הרישום במשרדי הרשות על
גבי טופס  ,4בצירוף אישור על קבלה לגן מהבעלות על הגן.
 .2אם ארשום את ילדי לגן שלא קבל הכרה ממשרד החינוך האם זו עבירה על החוק?
חשוב לכם כהורים שילדכם ישהה במסגרת העומדת בסטנדרטים אלה .מכיוון שהשנה הנוכחית
היא השנה הראשונה ליישום החוק בתחולה ארצית תינקט גמישות על מנת לאפשר להורים
היערכות ללימוד בגן מוכר .הבחירה למסגרת חינוכית להחלטת ההורים.
 .3האם חובה לרשום ילד בגיל  3לגן גם אם אינני עובדת ומעוניינת לחנכו בבית?
על פי החוק בגיל  3יש חובת רישום לגנים רשמיים או לגנים מוכרים שאינם רשמיים.
הורים המעוניינים לקיים חינוך ביתי עבור ילדם מחויבים בקבלת אישור לכך על פי הנהלים.
הנהלים לחינוך ביתי מפורסמים באתר משרד החינוך וישנו רפרנט לעניין בכל מחוז.
חינוך ביתי – נהלים ,חוזר מנכ''ל תשסט(8/א)
 .4האם אני יכול לרשום את בני בכל איזור שאני בוחר ,באזור רישום אחר ,לקיבוצים למשל?
בגנים הרשמיים הרישום הוא באזור הרישום על פי מקום המגורים.
כך בגנים המוכרים שאינם רשמיים – המתוקצבים.
בגנים פרטיים מוכר שאינו רשמי ולא מתוקצבים ,הבחירה היא של ההורים.
בברכה,
סימה חדד מה-יפית
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