מועצה מקומית מבשרת ציון
מינהל החינוך והתרבות
מדור גני ילדים

טל  02/5344551/2 ,פקס 5344540 ,
דוא"ל  - efratb@m-zion.org.ilדואלshoshil@m-zion.org.il

רישום לגנ"י רשמיים וגנ"י מוכרים שאינם רשמיים
אפשרויות הרישום:
רישום מקוון באמצעות האינטרנט לתושבים שכתובתם מעודכנת במרשם האוכלוסין
מיום שבת א' בשבט התשע"ז ( 28בינואר  ) 2017בשעה 19:00
ועד יום :שישי כ"א בשבט התשע" ז ( 17בפברואר )2017

אתר הרישום

www.m-zion.org.il

 עליכם להיכנס לאתר ולמלא את כל הפרטים הנדרשים עפ"י ההנחיות בסיום הליך הרישום וודאו כי תופיע ההודעה "פרטי הרישום נקלטו בהצלחה" הדפיסו את אישור הרישום ושמרו אותו לצורך בירורים עתידייםלתשומת ליבכם  :במידה ולא התקבל אישור ,הרישום אינו תקף ויש
לבצעו מחדש.
לתמיכה ועזרה

ברישום ניתן להתקשר לטל.

7705077/270

רישום במועצה לתושבים חדשים  /עולים חדשים /ושאינם מופיעים במרשם
האוכלוסין
מיום :ראשון ט"ז בשבט  12לפברואר 2012
ועד :יום שישי כ"א בשבט  12בפברואר 2012
מקום הרישום :במחלקת הגבייה ובמדור גני ילדים בקומת הכניסה
ימים א'  -ה' בין השעות08:00 – 13:00 :
ביום ג' גם בין השעות 16:00 – 18:00 :
ביום שישי בין השעות8:00 – 12:00 :
חייבים ברישום גן חובה  -לגילאי 5
ילדים שנולדו בין התאריכים:
ו' בטבת התשע"ב 1/1/2012
ועד י"ח בטבת התשע"ג 31/12/2012

הרישום באמצעות האינטרנט
ועד יח' בטבת התשע"ג 2121323/13
יעיל ,מהיר וחוסך זמן
המתנה בתור
1

זכאים לרישום – גן טרום חובה לגילאי 4
ילדים שנולדו בין התאריכים:
י"ט בטבת התשע"ג 1/1/2013
ועד כ"ח בטבת התשע"ד 31/12/2013
לתשומת לבכם :ילדים ממשיכים הלומדים בגנים בתשע"ז חייבים ברישום
לשנה"ל תשע"ח.
זכאים לרישום גן טרום-טרום חובה – לגילאי 3
ילדים שנולדו בין התאריכים:
כ"ט בטבת התשע"ד –  1בינואר 2014
ט' בטבת התשע"ה –  31בדצמבר 2014
מסמכים הדרושים לרישום:
* ת.ז .של ההורים  +צילום ספח תעודת זהות ובו פרטי הילד ,במקרה של
הורים פרודים ,יש להביא כתובות של שני ההורים
* הגרים בשכירות ימציאו חוזה דירה תקף וחתום ע"י עו"ד או הצהרה מבית משפט
* אמצעי תשלום ( פרטי כרטיס אשראי ) עבור ביטוח תאונות אישיות ותוכניות
לימודים נוספות בגנים :תכנית קרב ,סל תרבות ,ספריית פיג'מה ,חוגי מוזיקה ו – 3
קונצרטים.
סה"כ לתשלום עבור ביטוח ותוכניות נוספות  ₪ 540החיוב יתבצע בתאריך 1///12
* המעוניינים לרשום את בנם/בתם לגן ילדים מוכר שאנו רשמי יש להביא נספח ד'
מהמוסד הלימודי( .בגנים אלו לא מופעלות תכניות לימודים נוספות ועל כן פטורים מתשלום)
תושב חדש :בתוספת לנדרש לעיל ,יביא אישור ביטול רישום מהרשות בה התגורר
( ללא אישור זה לא יבוצע רישום)
עולה חדש :בתוספת לנדרש לעיל ,עליו להביא צילום דרכון של ההורים או תעודת
עולה המציינים את פרטי הילד.
רישום לצהרונים
הצהרונים יפעלו במבנה הגן ע"י החברה שתבחר על ידי המועצה .פתיחת הצהרון בגן
מותנית במספר הנרשמים .פרטים יפורסמו באתר המועצה בחודש יולי.
יום פתוח בגנים
יום פתוח יתקיים בשעות אחה"צ .ביום שלישי כ"ו בטבת תשע"ז  24/1/17בין השעות
16.30 – 18:30
לתשומת ליבכם !
 גם ילדים הלומדים בשנה"ל תשע"ז זו חייבים ברישום מחודש לשנה"ל תשע"ח. -שינוי כתובת פיקטיבית כדי להשתייך לגן מסוים הינו עברה על החוק-.

הודעות שיבוץ ישלחו בסוף חודש יוני 0727
ניתן לראות שיבוץ באתר האינטרנט www.m-zion.org.il
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אזורי רישום לגני מועצה לשנה"ל תשע"ח
מעוז ציון א' ב' ומוצא הקטנה
רחובות :האילנות ,האפרסק ,הבוסתנים ,הגפן ,הזית ,הכרמים ,המשלט ,התאנה,
ראשונים ,הפלמ"ח ,השחרור ,מבוא אשכול ,מבוא הדס ,מבוא ערבה ,מבוא יערים ,מבוא
הדקל ,מבוא רימון ,מבוא סיירים ,מבוא ספיר,
מבוא המשוריינים ,מבוא שזיף ,מבצע קדש ,מבצע נחשון ,מוצא הקטנה,
מעלה הקסטל ,מצפה הבירה ,סמטת עינב ,נתיב הפורצים ,עין חמד,
קרן קיימת ,שבע אחיות.
גנים מ"מ :בוסתנים ,חצב ,בושם ,יסמין ,הראל חובה.
גנים ממ"ד :כרמים ,ראשונים,
שכונה י"א (עין חמד)
רחובות :הבושם ,מבוא לבונה ,מבוא קטורת ,מור ,סמדר ,סמטת קינמון.
גנים מ"מ :הבושם ,בוסתנים ,הראל חובה ,חצב,
גנים ממ"ד :ראשונים ,כרמים,
שכונות א' ב' ד' ה' י"ג ונוף הרים
רחובות :אודם ,אירוס ,ארבל ,ביל"ו ,גלבוע ,דם המכבים ,הדודאים ,הדרור,
הזמיר ,המרגנית ,המעפילים ,הנורית ,הסנונית ,העפרוני ,הראל ,הרב
יוסף חיים ,הר כנען ,חלמית ,חרמון ,יסמין ,יצחק ניסים ,כרמל ,לשם,
מבוא אגוז ,מבוא הדובדבן ,מבוא חוגלה ,מבוא טללים ,מבוא יערה ,מבוא
נעמה ,מירון ,נהר פרת ,נוף הרים ,נצח ישראל ,סייפן ,סמטת דוכיפת,
עצמון ,קרן היסוד ,שבי ציון ,שוהם ,ששת הימים ,תבור.
גנים מ"מ :ארבל ,כרמל ,תבור ,חצב ,הראל חובה ,זמיר ,יסמין,
גני ממ"ד :תורני ,עמליה ,השלום ,חמדת השקד (חטיבה צעירה)
שכונה ז' ח' (רכס חלילים)
רחובות :אופיר ,אופל ,אחלמה ,ברקת ,דר ,הפנינה ,טופז ,ישפה ,מרגלית ,נופך,
ענבר ,פטדה ,שבו ,שד' החושן ,תרשיש.
גנים מ"מ :ברקת ,ענבר ,חצב ,הראל חובה,
גנים ממ"ד :תורני ,עמליה ,השלום ,חמדת השקד (חטיבה צעירה))

שכונה ג' ט' מבשרת הישנה
רחובות :אורנית ,האורן ,האלה ,הארזים ,הברוש ,הכלנית ,הכרכום ,הנרקיס,
הרמב"ם ,השלום ,השקמה ,ורד ,זהבית ,זית רענן ,חבצלת ,חצב ,חרוב,
חרובית ,יהודה הלוי ,מבוא בושמת ,מבוא יהלום ,מבוא ליבנה ,מבוא פרג,
מבוא שעורה ,מבוא סתוונית ,מבוא התמרים ,מבוא צבר ,רבי סעדיה הגאון,
רקפת ,שדה חמד ,שורק ,שושנה ,שמעון סוויסה ,תדהר.
גנים מ"מ :ארזים ,חצב ,הראל חובה
גנים ממ"ד :תורני ,עמליה ,השלום ,חמדת השקד (חטיבה צעירה)
לתשומת לבכם :הגנים :קמ"ץ ,עופרים ,צלילי נועם ,דברי יחזקאל הינם גנים פרטיים  /מוכרים
שאינם רשמיים ואינם מוגבלים לאיזורי רישום .המעוניינים לרשום את בנם/בתם לגנים אלו
מתבקשים לשלוח למדור גנ"י נספח ד' מהמוסד הלימודי ( .ניתן לשלוח לפקס מס' )02/5348568
או באמצעות דוא"לshoshil@m-zion.org.il , efratb@m-zion.org.il :
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COUNCIL OF MEVASSERT ZION

מחלקת חינוך  -מדור גני ילדים
טל – 02/5348551/2 .פקס5348568 02/5348540 .

דוא"ל efratb@m-zion.org.il , shoshil@m-zion.org.il :

טופס רישום לגני ילדים תשע"ח
הורים יקרים ! יש למלא טופס זה בכתב ברור  /ממוחשב ולשלוח לפקס  /דוא"ל המצוינים לעיל.
שם משפחה__________________ שם הילד______________ ת.ז_________________ .
תאריך לידה _________________ גן קודם ______________________
שם האב ____________ טלפון בית ____________ טלפון נייד ____________________
שם האם ____________ טלפון בית ____________ טלפון נייד ____________________
דוא"ל ________________________@_____________________________
מקום עבודה אב __________________ מקום עבודה אם ________________________
מצב משפחתי  :הקף בעיגול  -נשוי  /ה  ,גרוש  /ה  ,רווק  /ה  ,אלמן /ה
כתובת מגורים בה הנכם משלמים ארנונה ______________________________________
הגרים בשכירות יצרפו צילום חוזה חתום ע"י עו"ד.
מבקש לרשום את בני/בתי לגני הילדים עפ"י רשימת הגנים המצ"ב:
עדיפות מס' _______________ 1סיבת הבקשה ___________________________
עדיפות מס' _______________ 2סיבת הבקשה ___________________________
עדיפות מס' _______________ 3סיבת הבקשה ___________________________
הצהרת






הרושם
כל הפרטים שמסרתי נכונים ומלאים ואני מתחייב/ת להודיע על כל שינוי בפרטים.
ידוע לי שאין גני המועצה ערוכים לטפל בילדים בלתי גמולים.
ידוע לי כי שעות הפעילות בגני הילדים הינן משעה  - 07:30 – 14:00יש להקפיד להביא
ולקחת את הילד/ה בזמן.
ידוע לי כי אין בחתימתי על טופס זה הסכמה  /אישור קבלת בני  /בתי לגן המבוקש לשנה"ל
תשע"ח .כמו כן תהא המועצה רשאית לקבוע עפ"י שיקול דעתה את גן הילדים בו ילמד /
תלמד בני  /בתי בשנת הלימודים תשע"ח.
אני מסכים/ה שבני/בתי ישתתפו בתוכניות לימודים נוספות המתקיימים בגן ובגינם אחויב
בסך  .₪ 540להלן פירוט התשלומים:
תכנית קרב  ,₪ 216 -ספריית פיג'מה , ₪ 60סל תרבות  , ₪ 79ביטוח תאונות אישיות – ₪ 49
חוגי מוזיקה  3 +קונצרטים  ₪ 180התשלום ייגבה בתאריך 1/9/17

שם ההורה_________________ חתימת ההורה______________ תאריך_________
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