
הורים יקרים שלום,
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.

כיצד מתבצע הרישום:
הרישום לגני המועצה מתבצע באמצעות אתר 

WWW.ZY1882.CO.IL המועצה בכתובת
לאחר כניסתכם לאתר המועצה יופיע קישור 

לאתר הרישום. כל שעליכם לעשות הוא למלא 
את הפרטים בהתאם, בסיום התהליך יתקבל 

אישור רישום.

הרישום באינטרנט מיועד לנרשמים אשר שמם 
עולה באתר, תושבים ששמם אינו מופיע באתר 

ותושבים חדשים מוזמנים לפנות למדור גני 
ילדים בצירוף 2 תעודות זהות מעודכנות + ספח 

בכתובת זהה וחוזה שכירות/קניה.

הורים גרושים יש להציג הסכם גירושין בו מצויין 
נושא המשמורת של הילדים.

הורים חד הוריים מתבקשים למלא הצהרת הורה 
יחידני.

אנא הקפידו לבצע רישום במועדי הרישום, 
לאחר מועד זה יתבצע הרישום על בסיס מקום 

פנוי בלבד.

פעולת הרישום לגני הילדים אינה מהווה אישור 
לשיבוץ )הודעה בדבר השיבוץ תשלח במייל (.

בקשות למעבר אזור רישום /  בקשות חריגות 
יש להגיש בקשה מנומקת דרך אתר הרישום 

בתקופת הרישום בלבד.

מפגש הכרות עם מערכת הגנים בזום

מחלקת החינוך מזמינה אתכם משפחות חדשות 
והורי גני הילדים, לשתף ולחשוף בפניכם את 

דרכי העבודה, העקרונות החינוכיים והשותפויות 
במחלקת החינוך שלנו במושבה.

בהשתתפות מפקחת גנ"י, מנהלת מח' החינוך,  
מנהלת מדור גני ילדים, מנהלת השרות 

הפסיכולוגי מנהלת המרכז הטיפולי משכ"ל 
ונציגות צוות גנ"י.

המפגש יתקיים בזום בתאריך 24.5.2021 בשעה 
                            .20:00

קישור למפגש יפורסם באתר המועצה סמוך 
למועד המפגש.

 מדור גני ילדים 
04-6297184 ,04-6297168 

irist@zy1882.co.il - מייל



מידע לנרשמים לצהרוני עמותת 
זמארין לשנת הלימודים תשפ"ב

הורים וילדים שלום רב!
אנו צוות הגיל הרך בעמותת זמארין המפעילים את 

צהרוני גני הילדים ביישוב.
הצהרון הינו מסגרת חמה ובטוחה לילדכם, המהווה 

את המשכו של יום הלימודים, בו ייהנו הילדים 
מפעילות חברתית, יצירה, למידה וחוגים.

הצהרונים פועלים בגני הילדים.
שעות פעילות הצהרונים בגנים 14:00-17:00.

• בחלק מחופשות משרד החינוך פועלים הצהרונים 
במתכונת ימים ארוכים בין השעות 7:30-16:30.

• בצהרונים מתקיימת הפעילות ע"י צוות חינוכי חם 
המונה לפחות שתי נשות צוות בקבוצה.

• הפעילות בצהרון מגוונת ומאפשרת מנוחה, 
יצירה, למידה, חוגים ואינטראקציה חברתית.

• בצהרון מוגשת ארוחה בשרית חמה וארוחת 
ארבע.

• הצהרון נמצא בפיקוח וליווי מקצועי של צוות 
מחלקת הגיל הרך ושל חברת "צהריים טובים".

• פתיחת צהרון מותנית במינימום 15 נרשמים. 
בגנים צמודים המאוחדים לצהרון אחד תתאפשר 

הרשמה עד 35 משתתפים.
• פעילות הצהרון מתקיימת בכפוף לנהלי הקורונה 
ובהתאם לדרישות משרד החינוך ומשרד הבריאות.

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.

למערכת החינוךלמערכת החינוך
בזכרון יעקבבזכרון יעקב

איגרת רישום לגני 
הילדים לשנה"ל תשפ"ב

ברוכים הבאים

נרשמים באתר האינטרנט
WWW.ZY1882.CO.IL

בתאריכים 3.2.2021 – 14.1.2021
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גרפיקה: יפעת בן הרוש - פור


