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 הורים יקרים שלום,

 רישום למעונות היום לשנת תשפ"ב:ה שלבילהלן מספר דגשים ל

 

  * בשונה משנים קודמות ההרשמה למעונות היום תחל ברישום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים השנה

 . 28/2/21ועד  7/2/21מיום ה 

  הרווחה והשירותים החברתייםהעבודההרישום יתבצע באופן מקוון באתר של משרד, . 

 2022 -באגף המשרד לרישום לינק-registration-https://www.gov.il/he/service/daycare 

  ישירות להורה החל מחודש מרץ ועד חודש יוני. האגףתוצאות רישום יתקבלו ממשרד 

  * מאגף מעונות היום סופית רק לאחר שההורה קיבל הודעה באופן מקוון יבוצע  נות היוםמעובמרכז אופק להרישום

  .קבלתו של הילד/ה למעון אליו נרשםבמשרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים על 

 =1017http://gedera.muni.il/?nodeId -לינק לרישום באתר אופק      

  *  ייגבה בזמן הרישום. -₪  133דמי רישום למעונות בסך 

  * 9/21יצורף לשכר לימוד הראשון בחודש  -₪  75דמי ביטוח  בסך. 

  * לפי ההחלטה שתיקבע שלום שכ"ל והוא ייגבה בנפרד אינו מהווה חלק מת -תשלום חוגים/העשרה/ספריית פיג'מה

 בתחילת השנה.

  * .שכ"ל נקבע ע"י משרד העבודה ,הרווחה והשירותים החברתיים, לכן אינו סופי ויתעדכן בתחילת השנה 

  * תשלומים ומתווסף בחלקים שווים לתשלום  11-חודשים. תשלום בגין חודש אוגוסט מחולק ל 11שכ"ל ייגבה במהלך

 החודשי השוטף.

  כרוכה בתוספת תשלום ובהתאם לגיל הילד. 17:00, שעת הארכה עד  7:00-16:00* שעות פעילות המעון 

  *מספר הילדים במעון מוגבל בהתאם לגודל הכיתה ולגילאי הילדים השוהים בה. 

  *ת כוח של משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. כל תוספת תקינ ת כוח אדםהמעונות יפעלו בהתאם לתקינ

ולבחירתו של מרכז אופק וללא התחייבות לביצוע לאורך כל שנת תהיה בהתאם לשיקול דעת  שתינתן בכיתות אדם 

 הלימודים.

  * במייל למזכירות אופק      נוהל ביטול מעון: הודעה חודש מראש למנהלת המעון + מילוי טופס ביטול ושליחתו

 ofekgedera1@gmail.com  ך משרד הגיל הרמייל או ל gilrach.gedera@gmail.com. 

 
 
 
 
 

 
 בברכת שנת לימודים בריאה, בטוחה ומהנה.

 
 ליזה אטיאס

 מנהלת אגף הגיל הרך
 מרכז אופק 

 

 רשפיםמעון 
 9ציונה צרפת רח' 

 41039סמל מוסד 

 מעון נחלים
 14רח' דרך הנחלים 

 4709סמל מוסד 

 לב גדרהמעון 
 25מנחם בגין רח' 

 41053סמל מוסד 
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