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מטה יהודה

طريقة التسجيل لرياض االطفال ) روضات وبساتين(
السنة سوف يتم التسجيل 

 للروضات من البيت
تعالو وتصفحوا معنا بالموقع!

توجيهات للتسجيل للروضات 
للسنة التعليمية 2022

التسجيل للروضات سيبدأ 
يوم االثنين03/01/22 وحتى 

 يوم االحد 23/01/22

الرجاء االنتباه:

تريد المساعدة بكيفية التسجيل تعال لنتكلم 
ونساعدك:

التسجيل سوف يكون بواسطة االنترنيت عن طريق الرابط:

بالصفحة البيتية للمجلس االقليمي يجب 
الدخول للرابط: للتسجيل واالنضامم 

للمؤسسات التعليمية )اضغط هنا( والعمل 
واتباع االرشادات للتسجيل

بالضغط عىل الرابط

מוקד תמיכה הטלפוני 8108*
בין התאריכים 3-23.1.22 בימים: א–'ה' בין השעות: 08:00-16:00

או במייל sima@m-yehuda.org.il רכזת רישום למוסדות חינוך

www.m-yehuda.org.il/1544www.m-yehuda.org.il/1515

بنهاية وامتام التسجيل يجب التأكد 
بوصولكم رسالة: تفاصيل التسجيل 

سجلت بنجاح.

والد ارقام هويات االهايل غري مسجالت بسجالت املجلس االقليمي لن يستطيعوا تسجيل اوالدهم باملوقع:

طالب واالوالد الذين سيبقون بالصف 
القاوين سنة اخرى يجب التسجيل للصف 

االول ومتابعة التعليامت باملوقع.

السكان الجدد / او من رقم هويته 
خاطئ يجب العمل مبوجب تعليامت 

كمواطن جديد.

للخط الخاص للمجلس       8108*
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اجيال التسجيل بالروضات لالوالد:
مالحظات مهمة

للفت إنتباه األهالي

للخط الخاص للمجلس       8108*

 حسب قانون التعليم االلزامي )املعدل رقم 32( لسنة 2013 الذي صدق بالربملان )الكنيست( يوم االحد سنة 08-07-2013.

 اجيال 5 سنوات: 1 يناير 2017 حتى 31 ديسمرب 2017.

 اجيال 4 سنوات: 1 يناير 2018 حتى 31 ديسمرب 2018.

اجيال 3 سنوات: 1 يناير 2019 حتى 31 ديسمرب 2019.

حسب تعليامت وزارة الرتبية والتعليم اوالد ومواليد بعد التاريخ املذكور ال ميكنهم التسجيل بإطار روضات االطفال 

)ال ميكن تسجيل اوالد ولدوا من تاريخ 1/1/2020.

بالروضات  الذين يتعلمون حالياً  االوالد والطالب 

2022 الدراسية  للسنة  مجدد  تسجيلهم  يجب 

التسجيل بواسطة االنرتنت يفرتض انة تم مبوافقة 

كال الوالدين، واذا تبني انه عكس ذلك، فالتسجيل 

التسجيل. الغاء  وسيتم  جائز،  وغري  صحيح  غري 

بيانات  اخذ  وبعد  فقط  االوالد  وتنسيب  دمج 

ودراستها  التسجيالت  كل  فحص  وبعد  التسجيل 

إلزام  املجلس  من  يتم  لن  الوقت  ذلك  حتى 

املطلوب. اإلطار  يف  الطالب  وإدراج   دمج 

والتنسيب  الدمج  بخصوص  رسائل 

مبوقع  للمشاهدة  تعرض  سوف  للروضات 

اغسطس. شهر  بداية  االقليمي  املجلس 

)يجب ادخال تفاصيل بطاقة األئتامن مبوعد التسجيل(

01 | تامني الحوادث الشخصية 49 ₪
02 | برنامج اثراء: كرن كريڤ/ السلة الثقافية 211 ₪

 املبلغ االجاميل للسنة 260 ) الدفع قسط واحد بتاريخ 15/09/2022(
اسعار الجباية سيحدث اذا الزم االمر حسب سداد املدفوعات من وزارة املعارف.

 نيڤ برجاي
مدير قسم الرتبية والتعليم

مع أطيب التحيات

 مايا اشكنازي
مديرة قسم رياض االطفال والطفولة املبكرة

 سكان غادروا مكان سكنهم باملجلس 
 وبإحتياج مناذج الغاء تسجيل

يجب عليهم تعبئة النموذج التايل

ماذج للتحميل او التنزيل

تفاصيل رسوم الدفع

االضافة لمن يحتاج:
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