
 
 
 
 

 
 כל החינוך מעל ל במעלה אפרים  

 

 02-9667567פקס:    02-9666906טלפון:    9063800 מעלה אפרים 
Ronitc@mefraim.org.il E-mail: 

 ,להורי ילדי הגנים שלום וברכה

 . "בלקראת שנת הלימודים תשפולכיתות א'  בשעה טובה אנו מתחילים ברישום הילדים לגנים 

 ויבוצע לפי זרם:   הרישום הוא חובה עבור ילדים חדשים וממשיכים כאחד

 תלמוד תורה(. ר שאינו רשמי )ממלכתי, ממלכתי דתי ומוכ

 גנים:  חמישהבכוונת המועצה להמשיך ולהפעיל  

   .יגן ממלכתי, רב גיל   - גן פשוש

   ., טרום וטרום חובהמלכתי דתיגן מ -  גן גפן

   . , טרום חובה וחובהמלכתי דתיגן מ  - גן רימון

 . ירב גיל  גן חינוך מיוחד -גן תמר 

 , רב גילי. מוכר שאינו רשמי בניהול רשת גני חב"ד -  תורהתלמוד 
 

 . גן פשוש יפעל במסגרת יום חינוך ארוך  - יוח"א

 . ""נפלאות התזונה קייטרינג  על ידי במסגרת יוח"א ארוחת צהרים תסופק   -  הזנה

כנית הלימודים הרגילה של משרד החינוך, תפעל המועצה להוספת  ובנוסף לת–  העשרה תכנית

ומשאבים פנימיים הקיימים   סל תרבות, תל"ן )תכנית לימודים נוספת(תכנים וידע באמצעות 

 ועוד.   ומועדים  אירועים יישובים בחגים פעילויות זה"ב, מתנ"ס,חוגי   :במועצה, כגון

 . עיצוב אופי הגןלוקחים חלק בההורים ו  נשמח לראותכם משתתפים בוועדי  –  מעורבות הורים

   במחלקת הגבייה וניתלשלם עם הוראת קבע באשראי באתר הרישום או טלפ ניתן    -תשלומים

בפועל לאחר תחילת שנת   עבוציתשפ"א ו  פי תערי  לפי התשלום מבוסס  חישוב.  02-9666907/10

 . גבייהמחלקת המראש באתר/ ב  ההרשמה מותנת בהסדרת התשלום. הלימודים

על פי החלטת משרד החינוך לא ניתן לרשום לגני הילדים ילדים שתאריך לידתם חל    -חריגי גיל

   .31.12.18לאחר כ"ג טבת, התשע"ט, 

ויסתיים ביום שני, ה' בניסן,   9.2.2021בשבט,   ז, כ"לישישהרישום יחל ביום   -תקופת הרישום

 , נא הקפידו להירשם במועד.25.4.2021

 תאם לזכאות, לאחר הסדרת התשלום בגבייה. בה הרישום מתבצע במחלקה -גן תמר

 יש לפנות למחלקת החינוך עם מסמכים תומכים.   -רישום בעלי צרכים מיוחדים/רפואיים

 . 02-9666909 :בטלפון צוות מחלקת החינוךהנכם מוזמנים לפנות בכל נושא אל  

 https://katzr.net/34b9dd יש להיכנס לאתר המועצה המקומית בכתובת: להרשמה: 
 

 בברכה                          

 רונית כהן 

 וקהילה  מנהלת מחלקת חינוך

כניסה לאתר ע"י 

 :QRקוד סריקת 

 

 מחלקת חינוך וקהילה

 "ז שבט, תשפ"אכ

 2021פברואר  09
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