
Educação pré-escolar

Idades 3-5: Pré-jardim de
infância (Gan)

As creches estão sujeitas a supervisão e

regulamentos rigorosos

Dependendo da sua situação

econômica pessoal e caso ambos os

pais trabalhem, é possível receber

desconto para Creches

As creches (mahon) são coordenadas por

organizações de mulheres, centros

comunitários e regulamentadas e inspecio-

nadas pelos Ministérios do Trabalho,

Assuntos Sociais e Serviços Sociais.

Mishpachton (creche em uma casa parti-

cular) ou cuidadores privados (babysitter)

também podem ser uma solução.

As creches que trabalham sob a supervisão

do Ministério do Trabalho, Assuntos Sociais

e Serviços Sociais diferem dos

Mishpachtonim operados de forma privada

das seguintes maneiras:

O sistema educacional difere em cada país. Fornecemos uma visão

geral das estruturas educacionais para que você saiba onde registrar

seus filhos.

ESTRUTURAS EDUCACIONAIS

As creches e pré-escolas são

supervisionadas pelo Misrad HaChinuch

(Ministério da Educação) e são gratuitas.

Algumas creches também incluem

atividades de pré-jardim de infância que

ajudam as crianças a se prepararem para o

jardim de infância obrigatório.

Idade 0-3: Creche (Mahon)
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Misrad HaKlita

Klita - primeiros passos

Abrir conta

bancária

Plano de

saúde

Ulpan Escola

Você está aqui



Anotações importantes:

A escola secundária/ensino médio abrange

as séries 7-9.

Idades 12-15: Escola Secundária

O ensino médio abrange as séries 10-12.

Idades 15-18: Ensino Médio

Cadastro
Os pais devem matricular seus filhos para

pré-escola, jardim de infância, escola

primária e escola secundária através da

autoridade local e de acordo com seu local

de residência. Para o ensino médio, os

alunos podem se inscrever diretamente na

escola.

Preciso de ajuda? Contate-Nos: 

www.shivat-zion.com/resolucao-de-problemas/?lang=pt-br

O jardim de infância (gan chova) é

obrigatório para todas as crianças.

Idade 5-6 anos: jardim de infância

Educação escolar

As crianças frequentam a escola primária

do 1º ao 6º ano.

Idades 6-12: Escola Primária

Ensino adicional
A educação gratuita atende as crianças de

3 a 6 anos até as 14h. Os pais que queiram

adicionar o regime da tarde (Tsaharon, na

maioria dos lugares até às 16h30 incluindo

um almoço quente) podem fazê-lo e

solicitar um desconto no Ministério do

Trabalho, Assuntos Sociais e Serviços

Sociais. Com base em sua situação pessoal

e econômica, os pais podem obter um

desconto. Para isso, é fundamental que

ambos os pais trabalhem.

http://www.shivat-zion.com/trouble-shooting

