
 שאלות נפוצות בנושא הרישום למעונות

 האם הילד/ה שלי ישובץ במעון הקטנטנים או במעון הגדולים? .1

לא ניתן לדעת בשלב זה. השיבוץ לשתי קבוצות המעון נעשה בהתאם לנתוני הרישום ותלוי 

 בהתפלגות הנרשמים על פי תאריכי לידה.

 

להירשם במהלך השנה, הילד/ה שלי קטן/ה מהגיל הצעיר ביותר לרישום. האם אפשר  .2

 כשיהיה גדול יותר?

 לא ניתן לרשום גם במהלך שנה ילדים שתאריך הלידה שלהם קטן מהמוגדר כ"זכאי רישום". 

 

 האם אפשר לבקר במעונות ולהתרשם מהמעונות? .3

ה החינוכית ומהמבנה הפיזי וכמו כן, לדבר עם יאפשר לבקר במעונות כדי להתרשם מהעשי

 0506426418 –הצוות, בתיאום עם אתי 

 

 האם ניתן לרשום כעת ולבטל את הרישום במועד מאוחר יותר? .4

)בחודש דמי רישום למעון. סכום זה יקוזז מהתשלום הראשון ₪  300במעמד הרישום יגבו 

 ספטמבר(. במידה ויבוטל הרישום, סכום זה לא יוחזר.

 

 מהי העלות החודשית במעון? .5

 דש ספטמבר ועד לחודש אוגוסט )כולל(.לחודש, החל מחו₪  2540הינה העלות החודשית 

 

 שעות העבודה במעון? ןמה .6

  7:00-12:30ובימי ו'  7:00-16:45 ה'-בימי א' ןשעות העבודה במעון ה

 

 מה היחס בין מס' הילדים לצוות? .7

 מטפלת אחת על כל שישה ילדים 1:6

 

 האם הילדים נהנים מחוגים במהלך השנה? .8

ועיים )חיצוניים(, בין פעילות אחת לשתי פעילויות ים מחוגים מקצלאורך השנה הילדים נהנ

 בשבוע בתחום המוסיקה והתנועה

 

 מהו לוח החופשות במעון? .9

 יפורסם לפני מועד הרישום באתר המועצה לוח החופשות

 

 ? למה צריך לשלם גם על חודש אוגוסט .11

חודשי פעילות )לשנה כולה( ועל אף ששנת הלימודים  12-השכר לצוות החינוכי הינו ל

מסתיימת מוקדם יותר התשלום הינו לשנה מלאה. חשוב לציין כי במקרה וילד עוזב את מעון 

במהלך שנה, יהיה עליו לשלם בנוסף לתשלום השוטף את החלק היחסי מחודש אוגוסט 

 בהתאם למס' החודשים בהם היה במעון.

 

 ישוב, מה עלינו לעשות כדי לרשום את ילדנו?יאנו דיירים חדשים ב .11

ענבל צדוק  –ה במועצה ימתבקשים להגיע לאחראית על הגבי ים בהר אדרדיירים חדש

ולפתוח כרטסת תושב. לשם כך, עליכם להצטייד בשתי תעודות זהות מקוריות של ההורים 

 לא ניתן להירשם ללא כרטסת תושב. שוב.יוחוזה שכירות או קנייה של בית בי

 

 

 



 ?אנו לא מתגוררים בהר אדר, האם אפשר להירשם למעונות .12

ניתן להירשם למעונות היום של המועצה גם אם אינך תושב הר אדר. במקרים קיצוניים של 

 ביקוש עודף, תהיה קדימות לתושבי הישוב.

 

 באילו דרכים ניתן לשלם? .13

או באמצעות  , צ'קים הניתנים מראש לכל השנהניתן לשלם באמצעות הוראת קבע למועצה

 תשלומים חודשיים(. 12כרטיס אשראי )ב

 

 המעונות מוכרים על ידי התמת? האם .14

 מעונות היום אינם מוכרים על ידי התמת

 

 האם ניתנות הנחות ? .15

 לא ניתנות הנחות על התשלום החודשי למעונות 

 

 מי מספק את המזון המוגש לילדים בארוחות הבוקר והצהריים? .16

המזון מבושל במטבח מקומי הצמוד למעונות. מושם דגש על חומרי גלם משובחים ותפריט 

 המטבח מסוגל לספק גם מנות לילדים טבעוניים או צמחוניים.מגוון, בריא וטעים. 

 

 האם ישנם תשלומים נוספים מעבר לתשלום החודשי? .17

 דמי ביטוח תאונות אישיות לשנה. –באופן חד פעמי ₪  49מעבר לתשלום החודשי תחוייבו ב

 

 שאלות נפוצות בנושא הרישום לגני הילדים

 ומעוניינים להירשם לגן. מה עלינו לעשות? אנו דיירים חדשים בהר אדר .1

 דיירים חדשים צריכים לבצע את הפעולות הבאות:

 או לפי הכתובת בתעודת הזהות  לגשת למחלקת החינוך בישוב בו התגוררתם

עה )ביטול רישום( עם שמות כל הילדים במשפחה כולל ציון האם ולבקש אישור גרי

 נוך רגיל או בחינוך מיוחד.למדו בחי

  הגב' ענבל צדוק )יש צורך  –פתיחת כרטסת תושב אצל אחראית גבייה במועצה

להצטייד בשתי תעודות זהות מקוריות של ההורים + חוזה שכירות או קנייה תקף 

 בהר אדר(

 רכזת הגנים )יש להצטייד בשתי תעודות זהות  –דים אצל אתי ביצוע רישום לגני היל

 מקוריות של ההורים + אישור גריעה מהרשות הקודמת(

 

 האם ניתן לבחור גן מבוקש? .2

 לגן רגיל או לגן יער, השיבוץ מתבצע בהתאם לתאריכי הלידה של הילדים. הרישום הינו

 

 ?חובה טרום חובה ולא מגילאי טרום טרוםגילאי מדוע גן יער פתוח לרישום רק מ .3

מגילאי טרום חובה.  מניסיון בשנתיים האחרונות, הוחלט להתחיל את הרישום לגן יער

היציאה ליער כרוכה בקושי של הליכה מרובה בתנאי מזג אוויר משתנים, עשיית צרכים 

לב בשדה, שהות ארוכה בתנאי שטח ועוד, דבר הדורש מיומנויות שילדים צעירים בש

 ההתפתחותי הזה עדיין לא רכשו. 

 

 האם אפשר לבקר בגן הילדים ולהתרשם ממנו? .4

 על פי חוזר מנכ"ל לא ניתן להיכנס לגני הילדים בשעה שנמצאים בו ילדים.

 

 



 אילו תשלומים חלים על הורים בגן? .5

 על הורי הילדים חלים מס' תשלומים:

  חד פעמי לשנה.₪  49 –תשלום עבור ביטוח תאונות אישיות 

  חד פעמי בשנה₪  79 –תשלום עבור סל תרבות 

  חד פעמי לשנה₪  398 –שיעורי העשרה במתכונת חוגית  2תשלום עבור 

  935( העלות החודשית היא 16:30מי שמעונין להשתתף בצהרון )עד שעה  ₪ 

  

 מהם שעות העבודה בגן? .6

 7:30-12:30ו' ביום  7:30-14:00ה'  –שעות העבודה בגן הם ימים א' 

 

 האם בכל גן יפתח צהרון? .7

 ילדים המעוניינים בשירות זה 20צהרון נפתח בכל גן בו יש 

 

 מהם שעות עבודת הצהרון? .8

 7:30-16:00, בחופשות ובקייטנות  14:00-16:30שעות העבודה בצהרון הם 

 

 האם הצהרונים בגני הילדים מוכרים על ידי התמת? .9

, זכאיות 9הצהרונים בגני הילדים מוכרים על ידי התמת. בשל היותנו ישוב באשכול למ"ס 

 להגיש בקשה להנחה רק אמהות גרושות/חד הוריות

 

 מה הרכב הצוות בכל כיתת גן? .11

 בכל כיתת גן גננת אחת לכל אורך ימות השבוע. לצד הגננת עובדת סייעת אם.

 ילדים ומעלה תשובץ סייעת שניה בגן. 30( ובהם 3-4בגני טרום חובה )גילאי 

 

 האם תהיינה כיתות מעורבות של שנתונים שונים? .11

אין אפשרות לדעת זאת  החלטה זו תתקבל רק לאחר שיתקבלו נתוני הרישום המעודכנים.

 מראש.

 

 האם ניתן לבקש להיות משובצים עם חבר/ה? .12

וניינים להשתבץ בהחלט. בתהליך הרישום תתבקשו לציין שם של חבר/חברה שהייתם מע

. בקשה זו תכובד על ידנו למעט מקרים שהצוות החינוכי חושב שהשיבוץ באותה יחד איתו/ה

 כיתת גן יפגע בהתפתחות הילדים.

 

 מי מספק את המזון המוגש בצהרונים? .13

המזון מבושל במטבח מקומי הצמוד למעונות. מושם דגש על חומרי גלם משובחים ותפריט 

 בח מסוגל לספק גם מנות לילדים טבעוניים או צמחוניים.מגוון, בריא וטעים. המט

 

 מהו לוח החופשות של הגנים? .14

 לוח החופשות יפורסם באתר המועצה לפני מועד הרישום

 

 מה מאפיין פעילות בגן יער?  .15

מידע על פעילות גן יער תוכלו למצוא במידע המצורף. יש לציין שהשיבוץ בגן יער מחייב את 

 ה יותר והתנדבות לליווי יציאות הילדים ליער.ההורים למעורבות גדול

 

 

 

 



 האם ידוע איזה גננת תהיה בכל כיתת גן בשנה הבאה? .16

שיבוץ גננות הינו באחריות המפקחת על גני הילדים במשרד החינוך ואינו ידוע עד סוף שנת 

 מעולות וכל הגנים פועלים ע"פי גננות וסייעות -. התברכנו בצוות חינוכי מצוין הלימודים

 תכנית מחייבת של משרד החינוך מפוקחים ומבוקרים.

 

 הילד/ה שלי זקוק לסייעת צמודה. מה צריך לעשות? .17

סייעת צמודה ניתנת לילדים עפ"י קריטריונים שנקבעו על ידי משרד החינוך. הורים לילדים 

מנהלת  –שיש להם צרכים מיוחדים או אלרגיות מסכנות חיים מוזמנים לפנות אל נאוה טל 

    adar.muni.il-navatal@harמח' החינוך, להתייעצות באמצעות המייל 
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