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بالتوفيق!

األهل األعزاء،
يضع املجلس اإلقليمي "ماتيه هيودا" جهاَز الرتبية والتعلمي عىل رأس سمل أولوياته, بالتفهم مع انه 

يقع عىل عاتقنا واجب تعلمي جيل املستقبل.
حنن نؤمن بان الرتبية تبدا مع بداية جيل الطفولة , مما يدل عىل ان البستان ميثل اساس مهم 

لغرس القمي ,عادات الدراسة ,التعلمي , الرتبية والرتاث.
االستمثار بالبساتني ينعكس باخلطة التعلميية الفريدة اليت متلئ البنك املعلومايت وتنتج التفكري 

االبدايع لدى االوالد, ولك هذا بأسلوب الهبجة واملرح .
باإلضافة لذلك, حنن نؤمن بان االوالد حباجة لعناية خشصية ,لذلك نزيد من عدد االيدي العاملة, 

نركز عىل اعطاء الطامق التعليمي الدورات التعلميية ,وندجم مع طامق التعلمي ايدي عامله ذات مهنية 
من الدرجة االوىل .لك هذه جتمتع معا وتوأدي اىل تطوير خشيص ألوالدنا, جبانب تطوير املجمتع 

يف "ماتيه هيودا" .
الرجاء منمك ان تقوموا بتجسيل ابنائمك يف االوقات احملددة , حىت نمتكن من التجهز بالشلك 

املناسب للسنة الدراسية 2019/2020.
طامق جيل الطفولة املبكرة من قسم الرتبية يسعده مساعدتمك يف أي استفسار.

بالتوفيق

تعلميات الّتجسيل 
• من سن 5 سنوات: مواليد 01/01/2014  حىت  31/12/2014

• من سن 4 سنوات: مواليد 01/01/2015  حىت  31/12/2015   
• من سن 3 سنوات: مواليد 01/01/2016  حىت  31/12/2016

مدة التجسيل :
يفتح باب التجسيل ابتداء من يوم االحد  10.2.2019  ويسمتر حىت يوم االحد  10.3.2019 
الطالب الذين يتعملون هذه السنة يف احلضانة جيب علهيم أيًضا التجسيل من جديد للسنة 

الدراسية 2019/2020

ניב בר-גיא
ראש מינהל חינוך
מ.א. מטה יהודה

االتصال عىل  اخلط التلفوين  073-2065655

חלי זלינגר
מנהלת מחלקת גיל הרך

מ.א. מטה יהודה



طريقة التجسيل :
يمت التجسيل للحضانات من خالل اإلنرتنت فقط.

 www.m-yehuda.org.il: عنوان املوقع •
يف صفحة البيت ملوقع املجلس االقليمي "ماتيه هيودا"  عليمك الدخول للرابط: 

רישום לגני ילדים וכיתות א' תש"פ  ومن مث العمل حسب تعلميات التجسيل  يف املوقع , يف هناية 
التجسيل جيب االنتباه الة رسالة "פרטי הרישום נקלטו בהצלחה" 

تنبيه لألهل : التجسيل عن طريق االنرتنت يقيض بان التجسيل مت بناء عىل معرفة االهل . يف حالة 
واتضح انه هنالك اي خطأ , يقع ذلك عىل عاتق االهل  , والتجسيل يلىغ.

• لالستفسارات واملساعدة ميكن االتصال عىل  اخلط التلفوين 073-2065655.
الساكن الذين ال ميلكون شبكة انرتنت او يواجهون مشالك بالتجسيل عرب االنرتنت , بإماكهنم 

االتصال عىل  اخلط التلفوين  2065655-073   يف اوقات التجسيل  من يوم 10.02.2019 وحىت 
يوم 10.03.2019 خالل ايام األحد حىت امخليس بني الساعات : 08:00 - 18:00 

• يمت التجسيل فقط بعد تليق وادراج لك املعلومات املطلوبة , املجلس االقليمي غري جمرب بتجسيل 
االوالد حسب الطلب.

• ميكن مشاهدة اعالن التجسيل يف موقع االنرتنت التابع لملجلس االقليمي وذلك يف بداية هشر 
اغسطس (هشر 8). 

ننهبمك!  بان معلومات التجسل ميكن استخدامها لفحص تجسيل ابنائمك.
رسوم التجسيل:

• يمت دفع  رسوم التجسيل يف املوقع بواسطة بطاقة االئمتان "כרטיס אשראי".
• من لديه اتفاقية دفع يف املجلس هيلع اإلشارة اىل ذلك خالل التجسيل.

تفاصيل املبالغ املطلوب دفعها :أوالد احلضانة من جيل 3 سنوات حىت 5 سنوات: 
تأمني حوادث خشصية 49 ش.ج

341  ش.ج السلة الرتبوية  و مرشوع كريف 
املجموع 390  ش.ج  للسنة

يمت تقسمي املبلغ لثالث دفعات ابتداء من تارخي 15/09/2019 حىت  15/11/2019   
*هذا وقد تطرأ تغيريات عىل الدفعات مع افتتاح السنة التعلميية حسب تعلميات وزارة الرتبية

الغاء التجسيل:
التبليغ عن إلغاء التجسيل جيب أن يرسل كتابًيّا لفاكس  9958629-02 ويكتب ليد  סימה, قسم 

الطفولة املبكرة عىل ظاهر طلب الغاء التجسيل املوجود عىل االنرتنت يف خانة ملفات التزنيل.
أو عرب امليل للعنوان  sima@m-yehuda.org.il    حىت تارخي  20/07/2019 

بعد هذا املوعد لن يمت اسرتجاع رسوم التجسيل مببلغ 390 ش.جالغاء 

           انتباه
اذا اكنت هوية ذوي األوالد (األب واألم )غري مجسلة (غري معّدلة) يف املجلس ماتيه هيودا لن يكون 

بإماكهنم التجسيل من خالل موقع املجلس عىل اإلنرتنت  لذلك جيب تعديل العنوان يف وزارة 
الداخلية لعنوان ماتيه هيودا لدى الوالدين -  إجباري! ومن مث التوجه لملجلس إلجراء التجسيل 

وللدفع.


