נספח  :1שלבים לרישום למעון יום מתוך פרסום באתר האגף למעונות יום
שלב ראשון  :זיהוי משתמש
•

במידה ועדיין לא נרשמתם לאיזור האישי ,יש לבצע הרשמה לאיזור האישי
הממשלתי.

•

לחץ ל :סרטון הדרכה בנושא הזדהות באיזור האישי הממשלתי

•

לחץ ל  :סרטון הדרכה בנושא הרישום באגף

שלב שני  :בחירת שנת לימודים (יוצג חתך הגילאים המאפשר רישום לגיל זה).

שלב שלישי  :בחירת ילד
בטופס הרישום יוצגו ילדיכם בחתך הגיל המתאים לרישום למעון היום ,בהתאם למידע הקיים
במשרד האוכלוסין .במידה וקיימת בעיה ,יש לפנות למנהל האוכלוסין.

שלב רביעי :בחירת מעון לילד
•

יש לבחור עד  2מעונות אליהם מעוניינים לרשום את ילדיכם ולדרגם לפי סדר
עדיפויות.

•

כאשר ילד ממשיך בעדיפות הראשונה ,יופיע המעון אליו הוא משתייך
כיום .באפשרותכם לשנות את העדיפות ולעדכן.

•

לתשומת לבכם ,קיימת חשיבות לסדר העדיפויות בבחירת המסגרות ,כפי
שיפורט בהמשך (בתוצאות הרישום).

במידה והינך אפוטרופוס ,עליך לרשום את מספר תעודת הזהות של הילד ואז יתבצע אימות מול
משרד המשפטים על היותך אפוטרופוס .לאחר האימות תוכל להמשיך בתהליך הרישום לילד.

פרטי ההתקשרות המופיעים בטופס ,מחוברים למערכת ההזדהות .במידה והפרטים אינם
מעודכנים ,עליך לעדכנם במערכת ההזדהות (פרטי התקשרות – מייל ,טלפון).

תוצאות הרישום
 .1אם קיים מקום במעון שנבחר בעדיפות הראשונה – הילד ישובץ למעון
שבעדיפות הראשונה והרישום שבוצע למעון בעדיפות השנייה ,יבוטל.
 .2אם קיים עודף רישום ב 2-המעונות שנבחרו – ההחלטה על קבלת ילדים למעון
תתקבל בהתאם לסדרי הקדימויות הקבועים בנוהל סדר קבלת ילדים למעונות
(ועדות קבלה) שיתקיימו בין החודשים מרץ-יוני.
 .3אם במעון שנבחר בעדיפות ראשונה ,קיים רישום עודף ,ובמעון שנבחר בעדיפות
שנייה ,יש מקום – ההחלטה על קבלת ילדים למעון תתקבל בהתאם לסדרי
הקדימויות במעון שנבחר בעדיפות ראשונה ,תוך שמירת מקום במעון שנבחר
בעדיפות שנייה.
לקראת סוף חודש מרץ יישלחו להורים תשובות על תוצאות הרישום.
מהם גילאי הרישום למעון יום מוכר? (בכפוף למבחני התמיכה שיפורסמו)
 .1ילדים אשר נולדו החל מיום 01.01.2019
 .2ביחס לילדים אשר קיבלו הפניה מטעם הלשכה לשירותים חברתיים ברשות המקומית
 ילדים אשר נולדו החל מה01.09.2018 - .3ילדים אשר נולדו בין התאריכים 31.12.2018-31.07.2017 :ורופא או פסיכולוג מהמכון
להתפתחות הילד אישר כי הם עונים להגדרה "מעוכבי התפתחות" ביחס לגילם ומומלץ
להשאירם שנה נוספת במעון יום.
 .4ילדים אשר נולדו בין התאריכים 31.12.2018-31.07.2017 :יוכלו להתקבל למעון יום על
בסיס מקום פנוי בלבד .יודגש ,כי ילדים אלה לא יהיו זכאים להשתתפות בעלות שכר
לימוד (תמיכה) ביחס לשהותם במעון היום.
 .5ילדים מתחת לגיל  3חודשים לא יתקבלו למעון יום ולא יקבלו זכאות לתמיכה במסגרת
מבחני התמיכה.
לתמיכה טכנית בב יצוע הרישום ובכניסה לאזור האישי יש לפנות למוקד ממשל זמין בטלפון 1299
שעות הפעילות :ימים א'-ה' בין השעות 19:00-08:00

לשאלות על תהליך הרישום ותוצאותיו יש לפנות למוקד האגף למעונות יום בטלפון 03-9533300
שעות הפעילות :ימים א'-ה' בין השעות 16:00-08:00

