
ُيسِعُدنا أن نعملمك عن ابتداء التجسيل للصف األول 
ن . للسنة الدراسّية 2019/2020. الرجاء قراءة تعلميات التجسيل التالية  بمتُعّ

تعلميات التجسيل للصف األول

التجسيل للصف األول للسنة الدراسية 2019/2020

 بالتوفيق!

األهل األعزاء،
انمك تقفون امام حلظة مثرية فهيا يصعد ابنائمك اىل الصف االول.

يضع املجلس اإلقليمي "ماتيه هيودا" جهاَز الرتبية والتعلمي عىل رأس سمل أولوياته, بالتفهم مع انه يقع 
عىل عاتقنا واجب تعلمي جيل املستقبل.

حنن نؤمن بان الرتبية تبدا مع بداية الطريق , لذلك , اكسمترار مبارش للبساتني ,حنن نستعد معمك 
لصعود اوالدمك للصف االول.

حنن نعمل عىل إنتاج شعور االنمتاء والتقوية لدى ابنائنا بالرتكزي عىل نقاط القوى , وايضا عىل هيلكة 
ترابط واساسات تنتج الثقة , مع تجشيعهم لالندماج واالختالط يف حميطهم ,لك ذلك باملقابل لتخطيط 

بيئة مناسبة اليت تحمس لرتبيه افضل وتعلمي من خالل الشعور بالفرح والفضول.      
يف السنوات االخرية اقام املجلس االقليمي "ماتيه هيودا"  مدارس جديدة, واليت مت بناؤها بأعىل 

املواصفات حسب متطلبات التطور ,كذلك ,طّور واقام بنية حتتية تربوية ملصلحة اوالدنا ومستقبلهم ,مبا 
يمشل املدارس القدمية. ينعكس االستمثار باخلطة التعلميية الفريدة اليت متلئ البنك املعلومايت وتنتج 

التفكري والفكر االبدايع. حنن نؤمن بان االوالد حباجة لعناية خشصية ,لذلك نركز عىل تقليل عدد االوالد 
بقدر املستطاع يف لك صف, نزيد من عدد االيدي العاملة, ونركز عىل اعطاء الطامق التعليمي الدورات 

التعلميية املهنية.
لك هذه جتمتع معا وتوأدي اىل تطوير خشيص ألوالدنا, جبانب تطوير املجمتع يف "ماتيه هيودا" .

ّكن ألبنائنا من استخالص قدراته  حنن نؤمن بأن توفري األدوات الرتبوية والتعلميية من بداية الطريق ُميَ
ومهاراته، ٌلكّ واحد حسب املجاالت اليت تعنيه والتقدم معهم يف الطريق الصحيح اىل املستقبل. 

حنن نشكر الطامق الرتبوي عىل امعاهلم واخالصهم وخرباهتم اليت قدموها ألوالدنا , ونمتىن لطامق 
املدرسة ,االهل وخاصة ألوالدنا سنة تعلميية ممثرة.

الرجاء أن ختّصصوا من وقتمك, تأكدوا من قراءة اوراق التجسيل اكملة ,وقوموا بالتجسيل لملدرسة 
حسب التعلميات واملواعيد احملّددة.

طامق قسم الرتبية يسعده مساعدتمك يف أي استفسار.

سن الّتجسيل :
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انتباه

عليمك القيام بالتجسيل خالل الوقت احملّدد, حىت نمتكن من التحضري مسبًقا وبالشلك 
املناسب الفتتاح السنة الدراسية 2019/2020.

مدة التجسيل:
يمت التجسيل املبديئ للصف االول بواسطة مواقع االنرتنت فقط

ابتداء من يوم االحد 10.02.2019 حىت يوم  االحد 10.03.2019
طريقة التجسيل :

 www.m-yehuda.org.il: عنوان املوقع •
يف صفحة البيت ملوقع املجلس االقليمي "ماتيه هيودا" عليمك الدخول للرابط : 

רישום לגני ילדים וכיתות א' תש“פ  ومن مث العمل حسب تعلميات التجسيل  يف املوقع, 
يف هناية التجسيل جيب االنتباه الة رسالة "פרטי הרישום נקלטו בהצלחה" 

تنبيه لألهل : التجسيل عن طريق االنرتنت يقيض بان التجسيل مت بناء عىل معرفة االهل . يف حالة 
واتضح انه هنالك اي خطأ , يقع ذلك عىل عاتق االهل  , والتجسيل يلىغ.

• لالستفسارات واملساعدة ميكن االتصال عىل  اخلط التلفوين 073-2065655.
الساكن الذين ال ميلكون شبكة انرتنت او يواجهون مشالك بالتجسيل عرب االنرتنت ,

 بإماكهنم االتصال عىل  اخلط التلفوين  2065655-073  يف اوقات التجسيل 
 يوم 10.02.2019 حىت يوم  10.03.2019 من األحد حىت امخليس بني الساعات : 08:00 - 18:00 

• يمت التجسيل فقط بعد تليق وادراج لك املعلومات املطلوبة , املجلس االقليمي غري جمرب بتجسيل 
االوالد حسب الطلب.

إلمكال التجسيل الهنايئ جيب التوجه اىل املدرسة حسب املناطق التابعني هلا مع هوية 
حمدثة لعنوان "ماتيه هيودا" من اجل امكال التفاصيل خالل  ايام االحد حىت امخليس بني الساعات 

09:00-14:00
ألي معلومات اضافية ختص التجسيل ميكن الدخول ملوقع املدرسة. 

الستفسارات اخرى ميكن االتصال بسكرتارية املدرسة.

اذا اكنت هوية ذوي األوالد (األب واألم )غري مجسلة (غري معّدلة) يف املجلس ماتيه هيودا لن 
يكون بإماكهنم التجسيل من خالل موقع املجلس  عىل اإلنرتنت  لذلك:

• جيب تعديل العنوان يف وزارة الداخلية لعنوان ماتيه هيودا لدى الوالدين -  إجباري! ومن مث 
التوجه لملجلس إلجراء التجسيل وللدفع .

• ساكن جدد: علهيم إلغاء تجسيل اوالدمه يف قسم املعارف يف ماكن سكهنم السابق (جيب 
إرفاق مكتوب الغاء التجسيل) قبل التجسيل للحضانات ولملدرسة يف ماتيه هيودا، يمت تعديل 

عنوان السكن يف هوية األب واألم لعنوان السكن يف ماتيه هيودا، ومن مث التوجه لملجلس 
للتجسيل والدفع يف ايام االثنني (يوم استقبال امجلهور) بني الساعات : 08:30-15:30.


