
 

  التسجيل للروضات والبساتين

 :  موقع التسجيل

   //:ilmuni.a.tbuqahttpالمجلس المحلي: الدخول الى الموقع

 التسجيل للوصول لصفحة   والضغط على الزر التالي:  

 او الدخول المباشر من خالل هذا الرابط: 

 https://www.cityedu.co.il/V2/CityEdu.aspx?CustomerID=940010&PageID=25001 

  

 : خطوات التسجيل

عند تعبئة النموذج انتبه للحقول التي بجانبها نجمة حمراء، هذه الحقول اجبارية، في حال عدم 

تعبئة أي حقل من هذه الحقول ستتلقى مالحظة إلعادة تعبئة الحقل المطلوب ولن تستطيع 

 سجيل حتى تصحح المطلوب. االستمرار في عملية الت

  

  تعبئة النموذج: -1

 
 : تعبئة

  رقم هوية الطفل في الحقل األول (حقل اجباري) •

  ارقام (حقل اجباري) 9رقم هوية ولي األمر في الحقل الثاني  •

 , روضة ثالث سنوات أو أربع سنوات أو خمس سنوات 5من  3جيل الطفل (أختر  •

  (صف البستان)) 

  המשך والضغط على  •

   

  

http://buqat/
http://bukata.net/
http://bukata.net/
https://www.cityedu.co.il/V2/CityEdu.aspx?CustomerID=940010&PageID=25001
https://www.cityedu.co.il/V2/CityEdu.aspx?CustomerID=940010&PageID=25001


 

 سوف تظهر قائمة أرقام هواتف أهل الطفل أو االيميل حسب المسجل في الوزارة  •

(هذه الخطوة بهدف تأكيد التسجيل بيد أهل الطفل وذلك حسب القانون الجديد لوزارة 

 التربية والتعليم) 

 يجب اختيار رقم هاتف نقال أو ايميل الستقبال رقم المرور   •

اشارة ارسال اذا اخترت استقبال رقم المرور على (مهم جدأ أن يكون بهاتفك 

   الهاتف)

  המשך والضغط على  •

  

  ايميلك ثم إضغط \أدخل رقم المرور الذي وصل الى هاتفك •
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 تعبئة تفاصيل عن الطفل في النموذج التالي( ضروري تعبئة الحقل المشار اليه بنجمة

  حمراء)

  
سؤال اذا كان ابنك/ابنتك بحاجة إلمكانبة وصول خاصة : يجب أن تجاوب على مهم

 وتجاوب على سؤال اذا كان لدى ابنك/ابنتك حساسية من اي نوع. 

  

 המשך ومن ثم الضغط على 
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  تعبئة نموذج تفاصيل الوالدين:

 

 המשך من ثم الضغط على 
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تعبئة النموذج التالي الختيار الصف المطلوب مع إمكانية اختيار أولوية أولى  

  وثانية

  
لديك حقالن, في كل حقل في الجهة اليسرى يوجد سهم اضغط على السهم الختيار 

 المطلوب. 

  ממלכתי. أختر(בחר מגמה), في الحقل األول  •

  أختر الروضة أو البستان المطلوب.(בחר גן) في الحقل الثاني  •

  

مالحظة: الروضات الموجودة في الحقول هي حسب عمر الطفل, مثال: اذا كان 

 الطفل بعمر الثالث سنوات سيظهر في الحقول فقط الروضات المالئمة لعمره. 

  

 המשך من ثم الضغط على 

   

  

   )تأكد من أنك تكتب بالغة العبريةعلى صحة المعطيات: (تعبئة نموذج للتصديق 

 سوف تعرض لك كافة المعلومات، يجب ان تصادق عليها في أسفل الصفحة 
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أضغط على المربع في הנני מאשר ומסכים לפרטי ההצהרה في الحقل  •

   الجهة اليمنى للحقل وستظهر هذه االشارة 

בנושא  SMSאלקטרוני  מסכים לקבל דוארكرر نفس العملية للحقل  •

  في حال كان لديك بريد الكترونيרישום למוסדות חינוך 

الحقل األخير (حقل البريد االلكتروني) هو اختياري لكنه مهم لتلقي تأكيد  •

  ومعلومات عن التسجيل.

من بعد إنتهاء العملية تحصل على رسالة على الشاشة تؤكد نجاح  

 التسجيل: 

  

 م ه م   ج د ا   ا ن   ت ت أ ك د   ا ن ك   ت ك ت ب  
   العبرية   بالغة


