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נהלי רישום
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הורים יקרים
ברוכים הבאים למעונות היום של רשת גני ילדים ומעונות יום בית יעקב.
מעונות היום נועדו לילדי אימהות עובדות הזכאיות להשתתפות משרד הכלכלה בשכר
הלימוד ולילדים המופנים ע"י הלשכות האזוריות וזכאים להשתתפות משרד הרווחה בשכר
הלימוד.
במעונות היום זוכים הילדים לטיפוח ופיקוח ע"י צוות מיומן ,מסור ומקצועי ונהנים מתכנית
עשירה ומפעילות מגוונת המותאמת לגיל הרך.
לילדים ניתנות שלוש ארוחות מזינות מתוכן ארוחה אחת חמה.
המעונות מצוידים בציוד תיקני חדיש ומשוכלל ומאובזרים בכל הנוחות הנדרשת
להתפתחותו התקינה של הפעוט.
אנו מברכים את החלטתכם הנבונה לרשום את ילדכם לאחד ממעונות היום שלנו.
להלן נהלי הרישום ,נא קראו בעיון.

נהלי הרישום לשנת הלימודים תשע"ט
גיל הרישום
למעונות יום יתקבלו:
 .1ילדים אשר נולדו החל מ 01.01.2016
 .2ביחס לילדים אשר קיבלו הפניה מטעם הלשכה לשירותים חברתיים ברשות
המקומית ילדים אשר נולדו החל מ 01.09.2015
 .3ילדים אשר נולדו בין התאריכים  31.07.2014-31.12.2015ורופא/פסיכולוג
מהמכון להתפתחות הילד אישר כי הם "מעוכבי התפתחות" ביחס לגילם
ומומלץ להשאירם שנה נוספת במעון .ילדים אלו יוכלו להתקבל למעון על
בסיס מקום פנוי בלבד .יודגש כי ילדים אלו לא יהיו זכאים להשתתפות
בעלות שכר לימוד )תמיכה( ביחס לשהותם במעון.
 .4למעון יתקבלו תינוקות מתחת לגיל שישה חודשים בצירוף אישור רפואי לגבי
בשלותו ובריאותו של התינוק והתאמתו למסגרת חינוכית קבוצתית.
בכל מקרה לא יתקבלו למעון ולא יקבלו זכאות לתמיכה ילדים מתחת לגיל
שלושה חודשים.

הליך הרישום במעונות יום בית יעקב
שלב א'
מילוי טפסים אצל מנהלת המעון
 .1על ההורה להגיע למעון ,למלא טפסים ולחתום.
 .2הטפסים הם:
טופס רישום ובו פרטי הילד ומשפחתו.
כתב התחייבות חתום ע"י ההורים.
צילום ת.ז עם ספח פתוח  -צילום קריא וברור.
ילד רווחה  -יש להמציא אישור רווחה.
שלב ב'
רישום הילד במערכת הטלפונית או ברישום הממוחשב
 .1במידה וכל הטפסים הושלמו ונחתמו כנדרש ,המנהלת תכניס מ.ז .של הילד
הנרשם למערכת.
 .2לאחר שהמנהלת הכניסה מ.ז .של הילד למאגר על ההורה לבצע הליך רישום
טלפוני או ממוחשב ולפעול לפי ההוראות.
 .3אם בחרתם ברישום הטלפוני יש לחייג למספר 0799-477-440
 .4אם בחרתם ברישום הממוחשב ניתן להירשם באמצעות האתר שכתובתו
www.ganimm.co.il
 .5בעת הרישום יש להצטייד במספר המעון המופיע בעמוד הפתיחה של אגרת זו,
ובכרטיס אשראי לצורך תשלום דמי הרישום  ₪ 133ודמי ביטוח  ₪ 49סה"כ ₪ 182
לידיעתכם ,דמי הרישום נגבים עבור כל מסגרת בנפרד .בהתאם לכך הורה שרושם
למעון ולמשפחתון או יעבור ממסגרת למסגרת ישלם עבור כל מסגרת בנפרד.
 .6יובהר כי דמי הרישום יוחזרו להורים במידה והילד לא יתקבל למעון .דמי הרישום
לא יוחזרו להורים במידה והרישום יבוטל ע"י ההורים ,לרבות במקרה של ביטול
רישום ע"י משרד העבודה בשל רישום כפול למעון.
 .7בסוף תהליך הרישום תקבלו מספר אישור ,נא שימרו אותו לצורך הוכחת רישום.
 .8אישור כניסה למעון יתקבל ע“י הודעה טלפונית ממספר טלפון072-3322888 :
נא שימרו מספר זה.
 .9לתשומת לבכם ,רישום במעון בלבד ללא השלמת רישום טלפוני ותשלום דמי
רישום וביטוח רישומו מבוטל.
 .10תשלום עבור שכ"ל:
באמצעות פרטי כרטיס האשראי שהזנתם ברישום או באמצעות הרשאה לחיוב
חשבון )הו"ק( -יש לפנות לבנק לקבלת הרשאה לחיוב מחשבונכם לקוד מוסד
.1538

ועדות קבלה
במעונות בהם מספר הנרשמים גבוה מהתפוסה המאושרת תתקיים ועדת קבלה ע“י
משרד הכלכלה .בהתאם לנוהל ועדות קבלה כפי שיתפרסם באתר משרד הכלכלה.
http://employment.molsa.gov.il/meonot-yom

ביטול רישום
 .1בתקופת הרישום יש לבצע ביטול במערכת הטלפונית או הממוחשבת בלבד,
הודעות ביטול שיגיעו למנהלת המעון לא יתקבלו.
 .2ביטול רישום במהלך השנה – ילד שיפסיק לבקר במעון מסיבה כלשהיא עליו
להודיע על כך חודש מראש ולחתום על טופס אישור עזיבה ,אצל מנהלת המעון.
 .3במידה ולא יתקבל טופס עזיבה יחוייב חשבונכם בתשלום חודש לימודים נוסף.
 .4עזיבה במהלך השנה תחוייב בתשלום יחסי על ימי חופשה.
 .5ילד שיעזוב לאחר ה 31.3.19יחויבו ההורים בתשלום שכל"מ מלא עד סוף השנה.

סבסוד שכ"ל
סבסוד ע"י משרד העבודה – לילדי אימהות עובדות
הגשת הבקשה הינה באחריות ההורים בלבד!
פרסום מבחני התמיכה – דרוג שכר לימוד טרם פורסם יש להתעדכן באתר משרד
הכלכלהemployment.molsa.gov.il/meonot-yom :
סבסוד ע"י משרד הרווחה
ילדים המופנים מלשכת הרווחה ,על ההורים להמציא אישור הועדה לידי מנהלת המעון
בזמן הרישום.

דרוג זמני
לילדים שלא נקלטו במשרד הכלכלה עד  20.8.18תגבה דרגה זמנית בסך  ₪ 1005לילד
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 .5ילד שיעזוב לאחר ה 31.3.19יחויבו ההורים בתשלום שכל"מ מלא עד סוף השנה.

סבסוד שכ"ל
סבסוד ע"י משרד העבודה – לילדי אימהות עובדות
הגשת הבקשה הינה באחריות ההורים בלבד!
פרסום מבחני התמיכה – דרוג שכר לימוד טרם פורסם יש להתעדכן באתר משרד
הכלכלהemployment.molsa.gov.il/meonot-yom :
סבסוד ע"י משרד הרווחה
ילדים המופנים מלשכת הרווחה ,על ההורים להמציא אישור הועדה לידי מנהלת המעון
בזמן הרישום.

דרוג זמני
לילדים שלא נקלטו במשרד הכלכלה עד  20.8.18תגבה דרגה זמנית בסך  ₪ 1005לילד
ו ₪ 1320-לתינוק .החל מחודש אוקטובר יגבה סכום של דרגה מלאה.
לידיעתכם:
 .1גביית שכר לימוד הראשונה תתבצע ב .20.08.2018
 .2דמי ועד הורים מיועדים לריתמיקה ,מסיבות ,חוגים והפעלות שונות במהלך השנה.
גובה הסכום שהוחלט ע"י הורי הועדה הינו  ₪ 460לילד שישולמו בשני המחאות
בזמן הרישום ויועברו להורי הועד.
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ברוכים הבאים למעונות היום של רשת גני ילדים ומעונות יום בית יעקב.
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מצבת מעונות יום בית יעקב

מחלקת מעונות:
מחלקת מעונות יום בית יעקב:
טלפון 02-6268809 :פקס02-6268876 :
הגב' אלקה גנוט מפקחת ארצית
הגב' פייגי טבק מנהלת המחלקה02-6268878 :
מחלקת גביה02-6268885 :
מענה טלפוני בימים א' – ה' בין השעות 10:00-13:00
קו מידע ”מעונות יום בית יעקב“ 072-3322888 -

בקו מידע זה תוכלו להתעדכן על ימי ההסתגלות הראשונים

מוקד פניות משרד הכלכלה*2969 / 12222969 :
במוקד זה תוכלו לברר את דרגת הזכאות

אור החיים 27/2
”נוה עדינה“
אופקים
אודם 2
”מעון לטף“
חוני המעגל 8
"ורד"
אלעד
רשב"י 3
"אלומה"
אשדוד
חטיבת הנגב 30
"שבולת"
הרותם 35
"כלנית"
יצחק הנשיא 1
"קול מאיר"
ר' נחמן מברסלב 5
"הדקל"
ביתר
הבעש"ט 6
"פרחי רחל"
כנסת מרדכי 9
"סביון"
צדקה  ,10חפציבה
"סיתוונית"
בית שמש
"פרחי שולמית" רבינו חיים הלוי 17
נחל רפאים 40
רמת ב .שמש "חבצלת"
ריב"ל 58
"טף מרים"
קיבוץ גלויות 25
"חסדי ביילא"
בני ברק
שלוש השעות 17
"הברכה"
חזון איש 49
"הברכה"
קרית יערים 20
"אור מאיר"
גבעת זאב
האילות 102
”האילה“
”במבי האיילות“ האילות 28
חזון יחזקאל 22
חזון יחזקאל "נאות חוה"
"קריה חסידית" קריה חסידית 417/6
חצור
ארזי הבירה 47
"ארזים"
ירושלים
"אשל אברהם" ז'ולטי 2
מינץ 43
"חורש"
בן זאב 3
"לילך"
זוין 69
"נווה חנה"
ים סוף 34
"רותם"
ברנד 13
"רקפת"
מודיעין עילית "מנוחה ושמחה" נתיבות המשפט 74
שלום בניך 10
"בית וגן"
נתיבות
בית ישראל 20
עמנואל
עמנואל
האגוז 11
”אגוז“
ערד
תפוח 15
”תפוח“
ערד
גאון הירדן 33
"נאות חוה"
קרית גת
רשב“ם 13
מעון "הגבעה"
תפרח

08-9921956
08-9960437
03-9096450
08-8678252
08-8565988
08-9106042
08-8530428
02-5808990
02-5806267
02-5866319
02-9925362
02-9922836
02-9997176
02-9951371
03-6771308
03-5791063
03-6182206
02-5361018
02-6506700
02-5875457
08-6780040
04-6938308
02-5813049
02-5716682
02-5865082
02-5672219
02-5856561
02-5826399
02-6526379
08-8001033
08-9934790
09-7921261
08-8043052
08-8039056
08-6813439
08-9926598

אגרת להורים בדבר

נהלי רישום

המשרד הראשי" :בית יהודה אריה" רחוב בליליוס  ,6ת.ד 956 .ירושלים.
טל 02-6268888 :פקס02-5370803 :
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