
איגרת להורים
רישום לגני ילדים לשנה"ל תש"פ

הורים יקרים,

עם הגעתנו למועד הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים תש"פ, 
המועצה המקומית מבשרת ציון מקדמת אתכם ואת ילדיכם 

בברכת הצלחה רבה. 

תקופה זו, מעוררת בוודאי התרגשות ואנו נעשה כל שביכולתנו 
כדי לסייע לכם לעבור אותה באופן מיטבי, בתהליכים הרשמיים, 

בחשיבה ובייעוץ ככל שיידרש.

החינוך בגיל הרך, מהווה נדבך משמעותי בתהליכי החינוך 
והצמיחה של הילד, ולפיכך המועצה משקיעה בגיל זה משאבים 
רבים, הן בציוותי החינוך )הגננות והסייעות החינוכיות( והן בטיפוח 

הסביבה החינוכית. 

מדור הגיל הרך, פועל עם כלל השותפים המקצועיים במועצה 
ובמשרד החינוך כדי שחווית הכניסה לגן הילדים והלמידה בו, 
תהיה חוויה מקדמת עבור הילדים ועבורכם ההורים. בתוך כך 
המדור יוזם ותומך בפעילויות חינוכיות לתגבור ולהעשרה, מגביר 
ומדייק את המענים לצרכים הקוגניטיביים, הרגשיים, החברתיים 
והפיזיים של הילדים, ומאפשר להם למצות את יכולותיהם ולתת 

ביטוי לסקרנות וליצירתיות שלהם. 

במחלקת החינוך עוסקים מדי יום בשיפור של מערך השירותים 
והתמיכה הניתנים לצוותי החינוך בגנים, להורים ולכלל השותפים, 

מתוך תפיסה 

"שיכולת היא שום דבר בלי הזדמנות" )נפוליאון בונפרטה( 

ומאמינים כי גני הילדים של מבשרת ציון מהווים הזדמנות 
להמשך התפתחותו של הילד. 

בברכת הצלחה רבה 

והמשך שנת לימודים פורייה, 

יורם שמעון 

ראש המועצה מבשרת ציון

גילאי 5 
מ-כט' בטבת התשע"ד 1.1.2014 

ועד ט' בטבת התשע"ה 31.12.2014 

גילאי 4
מ-י' בטבת התשע"ה 1.1.2015 

ועד יט' בטבת התשע"ו 31.12.2015 

גילאי 3 
מ-כ' בטבת התשע"ו 1.1.2016 

ועד ב' בטבת התשע"ז 31.12.2016

חריגי גיל - ילדים שנולדו עד 15.1.2017 ועברו ועדת חריגים   ·
במשרד החינוך במחוז ירושלים עפ"י קריטריונים , מסמכים 

להגשת בקשת רישום נמצאים במדור גני ילדים במועצה.

גם ילדים הלומדים בשנה הנוכחית חייבים 
ברישום מחדש לשנת הלימודים תש"פ.

אגרות החינוך שייגבו על ידי הרשות:
תשלומי חובה — ביטוח תאונות אישיות 49 ₪

תשלומי רשות — תשלומים עבור שירותי חינוך ותרבות נוספים
תכנית קרב 212 ₪ סל תרבות 79 ₪ ספריית פיג'מה 60 ₪ 

חוגי מוזיקה ו-3 קונצרטים 180 ₪
סה"כ התשלום עבור תוכניות נוספות וביטוח 580 ₪.

* יתכנו שינויים בתעריפים וברכיבי התשלום בהתאם לצו תשלומי ההורים 
המאושר על ידי ועדת החינוך והתרבות של הכנסת לשנת הלימודים תש"פ.

במועד הרישום ימסרו אמצעי תשלום.

בגנים מוכרים שאינם רשמיים תכניות אלו לא מופעלות ועל כן 
הורים הרושמים את ילדיהם לגנים אלו ישלמו רק אגרת ביטוח 

תאונות אישיות.

גילאי הנרשמים

אגרות חינוך

מיום שני א' בשבט תשע"ט 7.1.2019 
ועד יום חמישי כ"ה בשבט 31.1.2019 

 

באמצעות אתר האינטרנט של המועצה:   .1
בדף הבית של המועצה יש להיכנס לקישור

www.m-zion.org.il
רישום לגני הילדים תש"פ ולפעול על פי הנחיות הרישום.

מוקד תמיכה לרישום באינטרנט בטל':  .2 
072-2705103

תושבים שאין ברשותם גישה לאינטרנט או מתקשים 
בביצוע ההליך מתבקשים להתקשר למוקד התמיכה 

והמידע הטלפוני במועדי הרישום בלבד!
בימים א'-ה' בין השעות 08:00-18:00 
בסיום הליך הרישום וודאו כי תופיע ההודעה

"פרטי הרישום נקלטו בהצלחה"
הדפיסו את האישור הרישום ושמרו לצורך בירורים 

עתידיים.
לתשומת ליבכם: אם ולא התקבל אישור, הרישום אינו 

תקף ויש לבצעו מחדש.

רשום במועצה  .3
במדור גני ילדים ובמחלקת הגבייה

מיום שני ט"ו בשבט התשע"ט 21.1.2019
ועד יום חמישי כ"ה בשבט התשע"ט 31.1.2019

בימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00 
ביום ג' 16:00-18:00 

יום ו' 25.1.2019 בין השעות 8:00-12:00

מועדי הרישום

אופן הרישום



לתשומת לב ההורים: הרישום באמצעות האינטרנט 
ובמועצה מניח שהרישום נעשה על דעת שני ההורים. ככל 
שיתברר שהנחה זו לא קיימת או אינה נכונה, הרישום יבוטל.

המסמכים הדרושים לרישום:

תעודות זהות של שני ההורים בהן מצוינת כתובת   .1
מעודכנת במבשרת ציון.

אם הדירה מושכרת, נא לגשת למשרד הפנים ולעדכן   .2
את הכתובת בתעודת הזהות.

תושב חדש:   .3
בנוסף לנדרש לעיל יביא אישור ביטול רישום מהרשות 
בה התגורר )ללא אישור זה לא יבוצע רישום(. כל שינוי 
בכתובת בזמן הרישום, מחייב הצגת חוזה רכישה, חוזה 

שכירות חתום ע"י עו"ד או הצהרה מבית משפט. 

השיבוץ יבוצע לפי הקריטריונים הבאים:
מגמה מבוקשת, הישארות בגן מתשע"ט, גיל, מין ומס' 

נרשמים לגן המבוקש.
מגמת הגן והחתך הגילאי ניתנים לשינוי בהתאם למס' 
הנרשמים ונקבעים רק בתום תקופת הרישום וניתוח 

תוצאותיו.

שיבוץ לגני ילדים

הודעות שיבוץ
במהלך חודש יולי תשלח הודעה על גן הילדים שילדכם שובץ בו.
המועצה שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים בשיבוץ 
מסיבות הקשורות לוויסות בין הגנים ו/או הנחיות משרד החינוך.

ניתן לראות שיבוץ לגן באתר האינטרנט 
www.m-zion.org.il :כתובת האתר

ניתן להגיש ערר תוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה. הערר יוגש 
למדור גני ילדים בכתב בלבד.

לפקס 02-5348540 מחלקת גנ"י 
rachelk@m-zion.org.il :או למייל

הצהרונים יפעלו במבנה הגן ע"י החברה שתבחר על ידי המועצה.
*פתיחת הצהרון בגן מותנית במס' הנרשמים .

פרטים יפורסמו באתר המועצה בחודש יולי.
מידע נוסף ואיזורי רישום באתר המועצה

 www.m-zion.org.il 

המנהל לחינוך, תרבות נוער וספורט
מדור גני ילדים - 02-5348551/2 

פקס — 02-5348540 

הגשת ערר

צהרונים

מועצה 
מקומית 
מבשרת ציון

רישום

לגני ילדים
תש״פ

מ-07.01.2019
עד 31.01.2019


