
הורים יקרים,
המועצה האזורית מטה יהודה הציבה את מערכת החינוך בראש סדר  העדיפויות, 
מתוך הבנה כי חלה על כולנו אחריות וחובה לתת מענה איכותי ומשמעותי מהגיל 

הרך.
לימודיים  הרגלים  ערכים,  להקניית  חשוב  בסיס  מהווה  הילדים  שגן  מאמינים  אנו 

וחינוכיים, תרבות ומורשת.
את  המעשירות  ייחודיות  לימוד  בתכניות  ביטוי  לידי  באה  הילדים  בגני  ההשקעה 

עולמם של ילדינו ומאפשרות למידה מתוך חדוה וסקרנות.
אדם,  בכוח  מתגברים  אנו  כן  על  אישי,  יחס  צריך  ילד  כי  מאמינים  אנו  בנוסף, 
בליווי  הצוות  ומלווים את  ישתתף בהשתלמויות מקצועיות  הגן  צוות  כי  מקפידים 
צמיחה  לצד  ילדינו  של  אישית  לצמיחה  ומובילים  יחד  חוברים  אלה  כל  מקצועי. 

קהילתית של מטה יהודה. 
הנכם מתבקשים לבצע את הרישום במועד הנדרש, על מנת שנוכל להיערך בהתאם 

לשנה"ל תשע"ט. צוות מחלקת הגיל הרך יעמוד לרשותכם בכל שאלה.

בברכת שנת לימודים פורייה, ברוכים הבאיםברוכים הבאים
ניב בר-גיא 

ראש מינהל החינוך
מ.א. מטה יהודה

גילאי הרישום :
גילאי 5: מ – כ"ט בטבת התשע"ד - 1 בינואר 2014  
          עד –ט' בטבת התשע"ה - 31 בדצמבר 2014

גילאי 4: מ – י' בטבת התשע"ה - 1 בינואר 2015  
    עד –י"ט  בטבת התשע"ו - 31 בדצמבר 2015

גילאי 3: מ – כ' בטבת התשע"ו - 1 בינואר 2016  
    עד –ב'  בטבת התשע"ז - 31 בדצמבר 2016

מועדי הרישום :
הרישום לגני הילדים יתקיים מיום ראשון ה' באדר א' תשע"ט 10/02/19 

עד ליום ראשון ג' באדר ב' תשע"ט 10/03/19.

גם ילדים הלומדים בגנים בשנה נוכחית זו חייבים ברישום מחודש לשנה"ל הבאה תש"פ

”אין אדם לומד אלא במקום שליבו חפץ“ (תלמוד בבלי ע“ז דף י“ט עמוד א‘)

איגרת להורים
רישום לגני ילדים לשנת הלימודים תש“פ

חלי זלינגר
מנהלת מחלקת גיל הרך

מ.א. מטה יהודה



אופן הרישום:
הרישום לגני הילדים יתבצע באמצעות אתר האינטרנט של המועצה בלבד.

www.m-yehuda.org.il – כתובת האתר •
  בדף הבית של המועצה קיים  קישור : רישום לגני ילדים וכיתות א' תש"פ

  להיכנס ולפעול על פי הנחיות הרישום, בגמר תהליך הרישום יש לוודא כי אתם  
  רואים את ההודעה : "פרטי הרישום נקלטו בהצלחה".

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

• מוקד מידע ותמיכה טלפוני לשירותכם – 073-2065655
  תושבים שאין להם גישה לאינטרנט, או מתקשים בביצוע התהליך, מתבקשים      

  להתקשר למוקד התמיכה והמידע הטלפוני – 073-2065655 במועד הרישום  בין  
  התאריכים – 10.02.19 עד 10.03.19 בימים: א' – ה' בין  השעות  08:00-18:00 

• השיבוצים יעשו רק לאחר קבלת נתוני הרישום ועיבודם, אין הרשות מתחייבת  
  לשבץ את ילדכם למסגרת המבוקשת. 

• הודעות השיבוץ לגני הילדים יינתנו לצפייה באתר המועצה בתחילת חודש אוגוסט
  לתשומת ליבכם! פרטי זיהוי אלו ישמשו גם לבדיקת השיבוץ באינטרנט.

אגרות חינוך :
• ישולמו באתר באמצעות כרטיס אשראי.

• בעלי הסדר תשלום במועצה נדרשים לציין זאת בזמן הרישום באתר. 
  פירוט התשלומים גילאי 3 – 5 : 

  ביטוח תאונות אישיות              49 ₪ 
  תכניות העשרה/קרן קרב/סל תרבות  341 ₪ 
            סה"כ לשנה  390 ₪ 

  התשלום יחולק ל – 3 תשלומים החל מתאריך 15/09/2019 עד 15/11/2019
  *תעריפי החיובים יעודכנו במידת הצורך עפ"י הנחיות ותקנות משרד החינוך.

ילדים שתעודות הזהות של שני ההורים אינן מעודכנות במטה יהודה לא יוכלו להירשם באמצעות 
אתר האינטרנט של המועצה.

1. יש לעדכן את הכתובת של שני ההורים במשרד הפנים לכתובת המגורים במטה יהודה, 
   לאחר מכן להגיע למועצה לביצוע הרישום והתשלום.

2. תושבים חדשים : יבטלו את רישומם במינהל החינוך במקום  מגוריהם הקודם (יש לצרף   
   אישור ביטול רישום). טרם הרישום לגני הילדים ובתי הספר, יעדכנו את ת“ז של שני 

   ההורים לכתובת המגורים במטה יהודה ויגיעו  למועצה לביצוע הרישום והתשלום ביום 
   קבלת קהל בלבד יום שני בין השעות: 8:30-15:30.

* הודעה על ביטול רישום יש לשלוח בכתב לפקס 02-9958629 לידי סימה מחלקת הגיל   
הרך. או במייל: sima@m-yehuda.org.il עד לתאריך 20/07/2019 לאחר מועד זה 

לא יוחזרו התשלומים הנלווים בסך 390 ₪. 
 


