
שיבוץ לגני הילדים

אגף החינוך הגשת ערער

רישום לגני הילדים
לשנת הלימודים תשפ“א

מיום שני א' בשבט תש"פ 27.1.20 
ועד יום חמישי כה' שבט 20.2.20

המסמכים הדרושים לרישום

* תעודת זהות של שני ההורים בהן מצויינת כתובת 
מעודכנת במבשרת ציון.

* המתגוררים בשכירות, יש לגשת למשרד הפנים ולעדכן 
את הכתובת בתעודת הזהות.

* תושב חדש  - בנוסף לנדרש לעיל יש להביא אישור 
ביטול רישום מהרשות בה התגורר (ללא אישור זה לא 
יתבצע 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 מתש"פ, גיל, מגדר ומספר הנרשמים. מגמת 
הגן והחתך הגילאי ניתנים לשינוי בהתאם למספר הילדים 

הנרשמים ונקבעים רק בתום תקופת הרישום וניתוח 
תוצאותיו. 

 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 ליראות שיבוץ לגן באתר האינטרנט מיום רביעי ט' 
תמוז תש"ף 1.7.2020

www.m-zion.org.il : כתובת האתר

ניתן להגיש ערער תוך 10 ימים מיום קבלת ההודעה. 
הערער יוגש למדור גני ילדים דרך האתר בלבד. בין ה - 

1.7.2020 ועד ה - 10.7.2020.

צהרונים

הצהרונים יפעלו במבנה הגן על ידי החברה שתיבחר על 
ידי המועצה . 

* פתיחת הצהרון מותנת במספר הנרשמים. 
* פרטים יפורסמו באתר המועצה בחודש יולי. 

www.m-zion.org.il מידע נוסף ואזורי רישום באתר

המינהל לחינוך, תרבות נוער וספורט 
מדור גני ילדים מנהלת המדור רחל קויתי 02-5348552 
מזכירות איילה דוד – 02-5348551  פקס: 02-5348540 



מועדי הרישום

אופן הרישום גילאי הרישום
איגרת להורים

רישום לגני ילדים לשנה"ל תשפ"א 

הורים יקרים,
המועצה המקומית מבשרת ציון מקדמת בברכה את 
תחילת מועדי הרישום לגני הילדים לשנה"ל תשפ"א 

תקופה זו מעוררת התרגשות רבה ואנו מאחלים לכם 
ולילדיכם הצלחה.

מערכת החינוך בגיל הרך מהווה נדבך משמעותי בתהליכי 
החינוך והצמיחה של הילד ולפיכך  משקיעה המועצה 

משאבים בטיפוח מערכת זו. הן בציוותי הגנים גננות 
וסייעות חינוכיות. והן השקעה 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 לתגבר 

ולהעשיר, מגביר ומדייק את המענים לצרכים 
הקוגניטיביים, הרגשיים, החברתיים והפיזיים של הילדים, 
ולאפשר להם למצות את יכולתם 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 מהווים הזדמנות 
להמשך התפתחותו של הילד. 

                                                                                                      

בברכת הצלחה רבה 
והמשך שנת לימודים פורייה,

 
יורם שמעון 

ראש המועצה מבשרת ציון 

גיל 5
מ - י' בטבת התשע"ה -  1 בינואר 2015 

עד - י"ט בטבת התשע"ו - 31 בדצמבר 2015 
גיל 4

מ - כ' בטבת התשע"ו -  1 ינואר 2016 
עד – ב' בטבת התשע"ז - 31 דצמבר 2016 

גיל 3
מ - ג' בטבת התשע"ז -  1 ינואר 2017 

עד - יג' בטבת התשע"ח - 31 דצמבר 2017

שימו לב: הילדים הלומדים בשנה נוכחית חייבים 
ברישום מחדש לשנת הלימודים תשפ"א. 

על מנת שקליטתם והשתלבותם של הילדים הצעירים 
במערכת תהיה מהירה ומיטבית חשוב לפעול לקיום 

תהליכי גמילה ועצמאות של הילדים טרם כניסת לגן. 
 אגרות

חינוך / תכניות העשרה

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

תשלומים עבור תוכניות נוספות  - תשלומים עבור 
שירותי חנוך ותרבות נוספים 

תוכנית קרב 212 ₪ סל תרבות 79 ₪ ספריית פיג'מה 
60 ₪ חוגי מוזיקון וקונצרטים  180 ₪ 

תוכנית חדשה – מרכז העשרה לגיל הרך. המרכז יפתח 
בשנת הלימודים תשפ"א אליו יגיעו ילדי הגנים ויזכו 

פעילויות למידה חווייתיות ומעשירות בנושא מדעים וסביבה  
50 ₪  סה"כ 630 ₪ 

* יתכנו שינויים בתערפים וברכיבי התשלום בהתאם לצו 
  תשלומי הורים המאושר על ידי ועדת החינוך והתרבות 

  של הכנסת לשנת הלימודים תשפ"א.
* במועד הרישום ימסרו אמצעי תשלום.

* בגנים מוכרים שאינם רשמיים תכניות אלו לא פועלות 
  ועל כן הורים הרושמים את ילדיהם לגנים אלו ישלמו רק  

  אגרת ביטוח תאונות אישיות. 

מיום שני א' בשבט תש"פ 27.1.20 
ועד יום חמישי כה' בשבט 20.2.20

www.m-zion.org.il :באמצעות אתר האינטרנט
בדף הבית של המועצה יש להיכנס לקישור, רישום לגני 

ילדים תשפ"א ולפעול על פי ההנחיות 

רישום במועצה 
במדור גנים

מיום שני א' בשבט תש"פ 27.1.20 ועד יום חמישי כה' 
בשבט 20.2.20 בימים א'-ה' בין השעות 8:00-13:00  

ביום ג' 16:00-18:00 ביום ו' יט' שבט 14.2.20  בין 
השעות 9:00 – 12:00.

לתשומת לב ההורים : הרישום יתבצע על דעת שני 
ההורים. במידה ויתברר אחרת הרישום מבוטל.

כנס הסברה

כנס הסברה יתקיים ביום ראשון כב' טבת תש"פ
 19.1.20 בשעה 19:30, בבית האמפי,

רחוב העצמאות 1 מבשרת ציון 
מפגש הכנה היכרות; קבלת מידע על 

מסגרות הגנים, היעדים, המטרות 
והתוכניות בגיל הרך.


