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הודעה על פתיחת ההרשמה
למרכזי החינוך לגיל הרך (מעונות יום)
לנרשמים חדשים
במועצה האזורית דרום השרון
לשנת הלימודים תשע"ח 2017
לנרשמים חדשים
שלום רב,
להלן הנחיות להגשת בקשה לרישום נרשמים חדשים למרכזי החינוך לגיל הרך לשנה"ל תשע"ח:
"עופרים" בנוה ימין (בעל סמל מעון ממשרד הכלכלה)  -רחוב הפיקוס נווה ימין09-7675970 ,
"שרונים" בצור יצחק (בעל סמל מעון ממשרד הכלכלה) -רחוב נחל שילה צור יצחק09-7493028 ,
"גוונים" בצור יצחק (בעל סמל מעון ממשרד הכלכלה) -רחוב נחל איילון  15צור יצחק09-8783356 ,

 הרישום למרכזי החינוך לנרשמים חדשים יתבצע באופן הבא:
 .1שלב ראשון  -הגשת בקשה לרישום במעונות היום.
יובהר ,כי ניתן להירשם לכל אחד משלושת המעונות במקביל ,כאשר בגין כל מעון ייגבו דמי רישום
בנפרד .עוד יובהר ,כי דמי הרישום לא יוחזרו ,אלא אם כן הילד לא התקבל לאחד מן המעונות (לפי
החלטת ועדת הקבלה של משרד הכלכלה).
 .2שלב שני  -לאחר הודעה על קבלה למרכז החינוכי ,יש להגיש בקשה לרישום למשרד הכלכלה.

כל האמור בלשון יחיד אף ברבים במשמע וכן להפך ,כל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן להפך וכל האמור באדם -
לרבות תאגיד וחבר בני-אדם
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 מועדי הרישום :

ימים א' – ה' בין השעות  08:00-16:00בין התאריכים 2.4.2017-25.4.2017
לתשומת לבכם – מעונות היום סגורים עקב חופשת הפסח בין התאריכים 9.4.17-17.4.17
מובהר בזאת ,כי מרכזי החינוך מיועדים לילדים שגילם ביום  01.09.17הנו לכל הפחות  3חודשים מלאים .כמו
כן לא ניתן לרשום תינוק שטרם נולד.
נבקש להגיע בין השעות  8:00-10:00ו 14:00-16:00 -על מנת לאפשר למנהלות להתפנות לעבודה שוטפת
במעון.
יובהר כי בתקופת הרישום לא תתאפשר כניסה למעון להתרשמות על מנת לשמור על שגרת הפעילות של
המעון וכן פרטיות הילדים והצוות .לשם כך קיימנו ימים פתוחים במעונות עוד בטרם החל הרישום.

הורים המעוניינים להירשם ליותר ממעון אחד נדרשים להגיע באופן אישי לכל מעון ולהגיש ערכה
(הכוללת את כל המסמכים הנדרשים) למנהלת המעון -עבור כל מעון בנפרד !!
 לצורך הרישום יש להצטייד בכל המסמכים הבאים :יש לשים לב כי המסמכים הינם לשנה"ל תשע"ח!
 בקשה לרישום של היחידה לגיל הרך ונספחיה כשהם מלאים וחתומים (יש לקרוא בנוסף את חוברת
רישום למרכזי החינוך לגיל הרך לשנת הלימודים תשע"ח מ.א .דרום השרון – אין צורך להדפיסה);
 צילום של תעודות הזהות (של שני ההורים)  +ספח ב 2 -העתקים לכל הורה (מובהר ,כי על הילד
להיות רשום בספח);
 מסמכים שנדרשים על ידי משרד הכלכלה לשם קביעת קדימות בועדת הקבלה (מופיעים בקישור
מטה).
יש לקרוא בעיון באתר משרד הכלכלה-
 מידע להורים לקראת הרישום למעונות היום ומשפחתונים המוכרים שנה"ל תשע"ח
http://economy.gov.il/Legislation/Procedures/Procedures/hanharshamameon
othorim2017.pdf
 נוהל ועדות קבלה (נוהל סדר קבלת ילדים למעון יום בעל סמל מעון תשע"ח)
http://economy.gov.il/legislation/procedures/procedures/admissioncommitte
esprocedure.pdf
 פירוט המסמכים הנלווים הנדרשים על ידי משרד הכלכלה (יש לשים לב כי המסמכים הינם לשנה"ל
תשע"ח!)
http://economy.gov.il/Services/ServiceForms/DoccumnetsVaadotKabala2017.pdf
 חובה לצרף בכל ערכה את "טופס הגשת בקשת רישום למעון יום לשנה"ל תשע"ח" של משרד
הכלכלה.
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 לתשומת לבכם:
 )1יש למסור את הערכות באופן אישי למנהלת המרכז החינוכי בלבד בימים ובשעות שצוינו לעיל.
 )2במידה ומספר הנרשמים למעון יהיה רב ממספר המקומות הפנויים תתקיים ועדת קבלה.
 )3מפקחת מעונות יום של משרד הכלכלה הינה האחראית על ניהול וקבלת ההחלטות של ועדת הקבלה
במעונות.
 )4ניתן לקרוא על תנאי הקבלה ,קדימויות ,שכר לימוד ועוד באתר משרד הכלכלה.
 )5לוח הזמנים בנוגע למועד ועדת הקבלה ,הגשת ערעורים ,מתן תשובות סופיות נקבע על ידי משרד הכלכלה
בלבד.
 )6ב שנת הלימודים תשע"ח שירותים שמשרד הכלכלה אינו מחייב את הארגון המפעיל לספק במעונות היום
(ארוחה בשרית ,פעילויות העשרה כגון חוגים/הצגות ,תוספת שעות טיפול – תגבור כוח אדם וכיוצא בזה)
יינתנו רק בכפוף להסכמת כלל ההורים בכיתה לתוספת תשלום בגין סל שירותים נוספים אלה .סל
השירותים הנוסף יוצע להורים רק לאחר הודעת הקבלה למעון לקראת פתיחת שנת הלימודים ,זאת
בהתאם להנחיות משרד הכלכלה.
 )7לקראת שנת הלימודים התשע"ח מעונות היום בצור יצחק יעברו להפעלה על ידי גוף חיצוני .המועצה
תיוותר הגוף המפקח והמנחה בנוסף לפיקוח של משרד הכלכלה/הרווחה על מנת להבטיח את רמת ואיכות
השירות .הודעה בדבר המפעיל שיבחר יימסר לאחר השלמת התהליך.
במידה וייבחר מפעיל כאמור ,יידרשו ההורים לבצע רישום מחדש מול הגוף המפעיל ,הכל כמפורט בחוברת
הרישום.

כל המידע בנוגע לרישום נמצא באתר היח' לגיל הרך gr.dsharon.muni.il -או בדף הפייסבוק :היחידה
לגיל הרך – מ.א .דרום השרון.

היחידה לגיל הרך
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