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המחלקה לנוער וחינוך משלים

מדור צהרונים ומעונות יום

2021, בינואר28
,  הורים יקרים

,  שלום רב

ב"הרשמה למעונות היום לשנת הלימודים תשפ

,  כפר יעבץ, בישובים ינוב0.4-3במועצה ארבעה מעונות יום לילדים בגילאי 
.ונורדיהשער אפרים 

.  מנוסים ומסורים, מקצועיים, צוותים חינוכיים, במעונות היום של המועצה

הצוותים מקבלים הדרכה וליווי פדגוגי  . קבוצות קטנות ויחס חם ואישי לכל ילד

.של יועצת פדגוגית חינוכית

ל  "וישנה השתתפות בשכ, מעונות היום הינם בפיקוח משרד העבודה והרווחה
.  לפי דרגת זכאות

. א"ד אלול תשפ"כ, 1.9.2021ב תפתח בתאריך "שנת הלימודים תשפ

ההרשמה למעונות היום תבוצע ישירות באגף למעונות היום באופן  

מקוון ורק לאחר כניסה למערכת ההזדהות הממשלתית ואישור  

י אגף המעונות יוכלו ההורים לפנות להמשך התהליך  "הרשמה ע

.  וההרשמה אצל מנהלות המעונות

28.02.2021–7.2.2021מועד הרשמה 

/https://www.my.gov.il/landingבלינק 

משרד העבודה והרווחה יפרסם הודעה נפרדת בדבר מועד פתיחת אפשרות  

.ב"ל תשפ"לשנה" בקשה מקוונת להשתתפות בשכר לימוד"להגיש 

.
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דמי רישום

דמי הרישום לא יוחזרו  . יגבו בתשלום חודש ספטמבר₪ 133דמי רישום בסך 

.י ההורים"במידה והרישום יבוטל ע

ביטוח ילדים

עלות הביטוח  . המועצה מבטחת את ילדי המעון בפוליסת ביטוח תאונות אישיות

ח  "ש49השנה הביטוח היה בסך . )תקבע בהתאם להסכם עם חברות הביטוח
(במידה ויהיה שינוי נעדכן בהתאם, לילד לשנה

.עלות הביטוח תגבה באופן חד פעמי בתשלום חודש ספטמבר

תשלום חודשי

20פ דרגת הזכאות של אגף המעונות  ויגבה בתאריך "התשלום החודשי יקבע ע
.מחובתכם לדאוג שתקבלו דרגת זכאות בהתאם. לכל חודש

.תשלום חודש אוגוסט יגבה באופן יחסי במהלך כל השנה

.שנים3חודשים ועד גיל 4ניתן לרשום למעונות ילדים מגיל 

נוהל עזיבה

לחודש שלפני  15ה תתקבל בכתב בלבד עד לתאריך /הודעה על עזיבת ילד

.15/04/22המועד האחרון להודעה על עזיבה הינו . מועד העזיבה

לוח חופשות יפורסם בתחילת שנת הלימודים

לאחר קבלת אישור הרשמה למעון מאגף המעונות יש להירשם ולמלא  
.  טפסים אצל מנהלות המעונות 

לפרטים נוספים והרשמה  

050-7458183, 09-7963063יעבץמנהלת מעון –חקלאי מוניק

09-8781850מנהלת מעון שער אפרים –ברכה מלאכי 

09-8985715מנהלת מעון ינוב –תמר זרח 

052-3689924, 09-8601138מנהלת מעון נוגה –בורלקובאורית 

09-7960261מנהלת המדור –חגית יהודה שרפי 

hagity@lev-hasharon.com:מייל 

,בברכה

רותם עמוס                                             

מנהלת המחלקה לנוער  
וחינוך משלים

חגית יהודה שרפי  

מנהלת מדור צהרונים  
ומעונות יום         


