
תקופת הרישום

ביום ראשון ב’ בשבט התשע”ז 29.1.2017
ויסתיים ביום שישי כ”א בשבט התשע”ז 

17.2.2017
רישום במשרד מדור גני ילדים יתבצע 
רק לתושבים חדשים ובמקרים מיוחדים.

לגני הילדים

גן חובה
ילדים שנולדו בין התאריכים ו’ בטבת 
התשע”ב 1.1.2012 ועד י”ח בטבת התשע”ג 

.31.12.2012

גן טרום חובה 
גן טרום טרום חובה

ילדים שנולדו בין התאריכים: י”ט בטבת 
התשע”ג  1.1.2013 ועד ט’ בטבת התשע”ה 

.31.12.2014

הרישום לגני הילדים חובה וטרום חובה יתבצע באמצעות האינטרנט, 
  .WWW.ZY1882.CO.IL :באתר המועצה בכתובת

בתקופת הרישום בלבד ומיועד לנרשמים אשר שמם עולה באתר.
תושבים ששמם אינו מופיע באתר ותושבים חדשים מוזמנים 
לפנות למדור גני ילדים, בצירוף 2 תעודת זהות וחוזה שכירות/

קנייה לביצוע הרישום.

כיתה א’

ילדים שנולדו בין התאריכים: כ”ה בטבת 
התשע”א 1.1.2011 ועד ה׳ בטבת התשע”ב 
31.12.2011. הרישום יתקיים בבתי הספר 
ע”פ אזורי הרישום בלבד בהצגת שתי 
תעודות זהות עם כתובת עדכנית, בימים 

א’-ו’ בשעות הלימוד. 
 18:00 ביום ג’ גם בין השעות 16:00 – 

בתקופת הרישום בלבד.

צהרוני המתנ”ס

ההרשמה מתבצעת דרך אתר המתנ”ס 
בהרשמה מקוונת בכתובת:

www.matnaszichron.org.il, להיכנס 
לקטגורית “הגיל הרך”, למלא את טופס 
ההרשמה. כמו כן, ניתן לפנות למחלקת 

הגיל הרך בטלפונים 04-6297000/5 
tzaharon@zamarin.org.il :או במייל

צהרונים בבתי 
הספר החורש, נילי, 
החיטה, יעב״ץ

הצהרון משמש מסגרת חינוכית משלימה 
ליום הלימודים ופועל מסיום שעת הלימודים 
ועד לשעה 16:45. בחופשות בתי הספר 
פועל הצהרון בין השעות 07:30-16:30. 
במהלך היום נהנים הילדים מפעילויות 
שונות הכוללות: 2 חוגי העשרה בשבוע, 
ומזינה,  ארוחת צהרים בשרית חמה 
ארוחת ארבע, עזרה בהכנת שיעורי בית 
ופעילויות העשרה מגוונות. הצהרונים 
פועלים באחריות בתי הספר לפרטים 

נוספים ניתן לפנות: 
בי”ס החורש 04-6392276

בי”ס נילי 04-6399174
בי”ס החיטה 04-6397335
בי”ס יעב״ץ 04-6399352

רישום תלמידים 
נכים לבתיה”ס

משרד החינוך מקל עליכם ההורים ומאפשר 
לכם לרשום את ילדכם לבתיה”ס לשנת 
הלימודים שתיפתח בעוד שנתיים וזאת 
על מנת לאפשר למוסדות החינוך להיערך 
להנגשת כיתות. ההורים מתבקשים להגיע 

אל מחלקת החינוך לבצע רישום.

ועדת מעברים

למעוניינים, יש להגיש בקשת מעברים 
כתובה ומנומקת בצרוף מסמכים בהתאם, 
במחלקת החינוך בתקופת הרישום בלבד 
החל מה - 29.1.2017 ועד ה- 28.2.2017 

בפקס: 04-6391538, 
.yehuditb@zy1882.co.il :במייל

לא יתקבלו בקשות מעברים לאחר מועד זה.
אנא הקפידו לבצע רישום במועדי הרישום. השיבוץ יעשה על פי אזורי 
הרישום, בקשות חריגות יש להגיש במועד הרישום בלבד. צוות מחלקת 
החינוך במועצה עומד לשירותכם בכל פניה בקשה או הבהרה בטלפונים: 
04-6297168 | 04-6297184 | 04-6297112 | פקס: 04-6391538

זיו דשא
ראש המועצה

ד”ר מרים פאנויאן
מנהלת מחלקת החינוך

מיכל פז
מנהלת גני הילדים

זכרון יעקב

רישוםרואים ועושים טוב!
לגני ילדים וכיתות א’
לשנת הלימודים התשע”ח
2017-2018
מחלקת החינוך מברכת אתכם ילדים והורים 
לקראת הרישום לשנת הלימודים התשע”ח


