חצור
הגלילית

קהילה צומחת בלב הגליל

הודעה להורים
רישום לגני טרום חובה ,חובה וכיתות א’ לשנה”ל תש”פ
הורים יקרים!
לקראת שנה”ל תש”פ צוות אגף החינוך נערך להרשמה לגני ילדים וכיתות א’ בחצור הגלילית.
על מנת ליצור תשתית הרשמה לגני ילדים ולכיתות א’ כך שכל הורה יוכל לקבל מענה לצרכיו ,ניתן לרשום את
ילדכם באמצעות האינטרנט במחשב שברשותכם .להורים שאין מענה ממוחשב ,ניתן להרשם באגף החינוך.
הרישום באמצעות האגף יבוצע לפי תור ההגעה לאגף החינוך.
הרישום לגני הילדים ולכיתות א’ לשנה”ל תש”פ יחל ביום ראשון  20/01/2019בשעה  08:00בבוקר וימשך
עד ליום ראשון  10/02/2019בשעה 16:00

תאריכי הלידה של חייבי הרישום על פי חוק לימוד חובה לשנת הלימודים תש”פ הם:
גילאי  01/01/2016 :3עד 31/12/2016
גילאי  01/01/2015 :4עד 31/12/2015
גילאי  01/01/2014 :5עד 31/12/2014
גילאי  01/01/2013 :6עד  31/12/2013עולים לכיתה א’

פרטים חשובים נוספים:
 .1הרישום לשנה”ל תש”פ יתבצע על פי מפתח מגמה כנתון ראשון (מ”מ/ממ”ד/ממ”ח) ואז יוצג רק גני או ביה”ס במגזר.
 .2בעת הרישום על ההורה לרשום את בנו/בתו לגן או בית הספר בו רוצה לשלב את ילדו.
 .3ילדים אשר ממשיכים ללמוד בשנה”ל תש”פ באותו גן לשנה”ל תשע”ט ,אינם נדרשים לבצע רישום.
 .4הרישום הסופי לגן יכנס לתוקף רק לאחר העברת פרטי כ.אשראי באמצעות האינטרנט ,כחלק מתהליך ההרשמה .הכרטיס
יחויב בחודש אוקטובר .2019
למי שאין ברשותו כ.אשראי ראשי להירשם באופן ישיר באגף החינוך ולשלם בשיק

פירוט תשלומי חובה לגני ילדים בלבד:
א .ביטוח תאונות אישיות | .₪ 49 -ב .סל תרבות | .₪ 79 -ג .תכנית קרב.₪ 216 -
ד .הזנה ישולם בניפרד ולפי סכום אותו יקבע משרד החינוך.
יש לציין כי יתכנו שינויים במחירים בהתאם לדרישת משרד החינוך.
 .5לתשומת לבכם ,במידת הצורך ובהתאם למס’ הנרשמים ,הרשות המקומית תערוך שינויים ברישום
לגנים ותעדכן את ההורים בשיבוץ לגן אחר.
 . 6הורה אשר מסיבות שונות אין באפשרותו לבצע את הרישום באפשרויות שצויינו לעיל ,יוכל לעשות זאת באמצעות מיופה כח,
ביפוי כח יש לציין את פרטי הילד ,שמות ההורים ,שייכות למגזר וחתימת ההורים+תעודת זהות מקורית של אחד ההורים.
 .7לקבלת מידע ופרטים נוספים ניתן לפנות לאגף החינוך במועצה המקומית:
מנהל אגך החינוך יוסי עמר ומזכירות האגף (רבקה והילה) במספר04-6916907 -
רכזת הגנים יפעת כהן | .04-6916944 -קב”ס בנושא חינוך מיוחד משלי יהודאי.04-6916946 -

אנו מאחלים לכל ילדי חצור הרשמה מוצלחת והשתלבות קלה בגני הילדים ובכתות א’ בשנה”ל תש”פ
בכבוד רב
יוסי עמר
מנהל אגף החינוך

יפעת כהן
רכזת גנים

שלומית טוביאנה ראש
מנהלת תחום גיל הרך

הנחיות לרישום באמצעות האינטרנט
 .1כתובת האתר https://education.metropolinet.co.il/#home?muniCode=2034 :
 .2ניתן להיכנס גם דרך אתר המועצה  .6 www.hatzorg.co.ilבחירת מוסדות לרישום  :לפי מגמה -
ממ”ד ,מ”מ ,אח”כ בחירת הגן המועדף  
 .3בחירת פעולה :כניסה למערכת הרישום/חינוך
 .7מתקדמים באמצעות השלב הבא או דלג,
 .4הקלדה :מס’ תעודת זהות של הילד/ה
עד לאישור סופי של טופס הרישום.
ומס’ תעודת זהות של ההורה.
* מומלץ להדפיס את התוצאה.
 .5יש למלא כתובת וטלפון
*הערה :ילד שלא מופיע במאגר עם כל הפרטים שלו על ההורה להקליד אותם לפי ההנחיות באתר.

רשימת גנים לשנה”ל תש”פ
מגמה

שם הגן

מ”מ
ממ”ד

אורן
סיגלית
חוני המעגל
ורד
רחל ממ”ד

ממ”ח

שבט סופר
יסמין
דקל
תמר

גילאים

שם הגננת

טלפון בגן

3-5
4-5
3-5
3-4
3-4
4-5
3-5
3-5
3-5

עליזה גבאי
מרים עוז
שמרית דואב
אתי אברהם
רינת אללו
גלית שרון
חנית ברדה
עינב אמסלם
ליטל ליאני

077-4598158
077-5571643
077-5573112
077-7644086
077-2032175
04-6896571
077-5640148
בנים
בנות

גן קיבוצי בהמשך לפניות הורים לאגף החינוך ,אנו מעוניינים לפתוח בשנה”ל תש”פ גן קיבוצי דתי.
הורים המעוניינים מוזמנים לפנות לאגף החינוך .במידה ותהיה קבוצה מספיק גדולה נקיים מפגש
דתי
עם ההורים לקידום הנושא ונפעל יחד עם משרד החינוך לאיתור צוות חינוכי.

תשב”ר חוני
גני חינוך המעגל
עצמאי יעלת חן
קריה חסידית

רישום במוסדות החינוך

רשימת בתי ספר לרישום כיתות א’ לשנה”ל תש”פ
מגמה
מ”מ
ממ”ד
ממ”ח
חינוך עצמאי

שם בית הספר

שם מנהל/ת

טלפון בבית הספר

אברט יסודי
שבט סופר
חוני המעגל

רינת ביטון
דוד דביר
ענת ברוך

04-6936162
04-6937210
04-6936163

ברסלב  -הרשמה באמצעות בתי הספר
הרשמה באמצעות בתי הספר

בדבר פרטים נוספים יש לפנות ליפעת כהן רכזת גנים
ברשות המקומית בטל’04-6916944 :

בהצלחה!

