
רישום לכיתות א' ולגני הילדים רישום לכיתות א' ולגני הילדים 

לשנה"ל תשפ"ב לשנה"ל תשפ"ב 2021-20222021-2022  

מחלקת החינוך מברכת אתכם ילדים והורים מחלקת החינוך מברכת אתכם ילדים והורים 
לקראת הרישום לשנת הלימודים התשפ״בלקראת הרישום לשנת הלימודים התשפ״ב
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    זיו דשא                     עדי אהוד גולץ                     ד"ר מרים פאנויאן
ראש המועצה        מנהלת מדור גני ילדים          מנהלת מחלקת חינוך

הרישום יחל ביום חמישי א' בשבט התשפ"א 14.1.2021 ויסתיים ביום 
רביעי כ"א בשבט התשפ"א 3.2.2021.

זכאי רישום:
גן  ט. טרום חובה – גילאי 3

ילדים שנולדו בין התאריכים י"ד בטבת התשע"ח 1.1.2018 עד כ"ג 
בטבת התשע"ט 31.12.2018.

גן טרום חובה – גילאי 4
ילדים שנולדו בין התאריכים ג' בטבת התשע"ז 
1.1.2017 עד י"ג בטבת התשע"ח 31.12.2017.

גן חובה – גילאי 5
ילדים שנולדו בין התאריכים כ' בטבת התשע"ו 1.1.2016 ועד ב' בטבת 

התשע"ז 31.12.2016.

כיתות א
ילדים שנולדו בין התאריכים י' בטבת התשע"ה 1/1/2015 

עד י"ט בטבת התשע"ו 31/12/2015.

 WWW.ZY1882.CO.IL :הרישום באתר המועצה באינטרנט בכתובת
בתקופת הרישום בלבד. הרישום באינטרנט מיועד לנרשמים אשר שמם 
עולה באתר, בכל בעיה ניתן לפנות למחלקת החינוך בצירוף 2 תעודות 

זהות מעודכנות. תושבים חדשים מוזמנים לפנות למחלקת החינוך, 
בצירוף 2 תעודת זהות וחוזה שכירות/קנייה.

בקשות מעברים 
בקשות למעבר אזור רישום /  בקשות חריגות  יש להגיש בקשה מנומקת 

בתקופת הרישום בלבד. ניתן למצוא את הטופס באתר המועצה

אנא הקפידו לבצע רישום במועדי הרישום, לאחר מועד זה יתבצע 
הרישום על בסיס מקום פנוי בלבד. פעולת הרישום אינה מהווה אישור 

לשיבוץ . 
etiel@zy1882.co.il , 04-6297112 מחלקת חינוך

 מדור גני ילדים 04-6297168, 04-6297184
irist@zy1882.co.il - מייל

צהרונים בבתי הספר: החורש, ניל"י, החיטה ויעב"ץ
הצהרון משמש מסגרת חינוכית משלימה ופועל מסיום יום הלימודים ועד 

לשעה 16:45. בחופשות בתי הספר פועל הצהרון בתכנית מיוחדת.
במהלך היום נהנים הילדים מפעילויות שונות, חוגי העשרה, ארוחת 

צהריים בשרית חמה ומזינה, ארוחת ארבע ועזרה בהכנת שיעורי בית.
הצהרונים פועלים באחריות בתי הספר, לפרטים נוספים ניתן לפנות:

בי"ס החורש: 04-6392276 בי"ס ניל"י: 04-6399174
בי"ס החיטה: 04-6397335 בי"ס יעב"ץ: 04-6399352

צהרוני עמותת זמארין
ההרשמה לצהרונים תתקיים בחודשים יולי-אוגוסט 2021 ותתבצע באתר 

העמותה ברישום מקוון בכתובת  www.zamarin.org.il תחת לשונית 
'הגיל הרך'. מחלקת הגיל הרך בטלפונים: 04-6297004/5 

. tzaharon@zamarin.org.il או במייל
חשוב לזכור, 

הבטחת מקום בצהרון 
מותנית בחתימה על חוזה 
והסדרת תשלום לכל שנת 

הפעילות במזכירות העמותה.


