
 

 

 2020דצמבר 
 

 ,הורים יקרים
 

  פ"באייטי ירושלים לשנת הלימודים תשבשעה טובה אנו פותחים את ההרשמה לגני הילדים של מרכז ור

(2021-2022.) 

אמצעות כניסה או ב קישור שישלח אליכםבאופן מקוון דרך תבצע תו 3.1.2021 ראשון, יוםבתפתח ההרשמה 

  המרכז.של האינטרנט אתר לטפסים ב

ילדים ממשיכים או אחים של ילדים )מיועד ל 13.1.21, רביעי עד ליוםתתקיים שפחות ממשיכות הרשמה למה

מתאריך זה והלאה לא נוכל לשמור מקומות לילדים ממשיכים או לאחים שטרם נרשמו )אנא קחו  .(בוראייטי

 (.!נעימויות-זאת לתשומת לבכם על מנת למנוע אי

 והלאה.פתיחת הרישום בעירייה( למקביל ב) 14.1.21, חמישי יוםתחל ב הרשמה לקהל הרחב
 

כפי ויש לבצע אותו באופן מקוון  ,שימו לב שבשל נהלי הקורונה לא תתאפשר כניסה לבניין לצרכי רישום

 שמפורט בסוף מסמך זה.

 
 נהלי הרשמה

 ו במקרה של ביטול הרשמה(. ביום ההרשמה )שלא יוחזר ₪ 250בו בדמי רישום בסך יילדים חדשים יחויא. 

)דמי התחייבות(. תשלום זה  ₪ 1,000כל הנרשמים )ממשיכים וחדשים( יחוייבו ביום ההרשמה בתשלום בסך 

 יופחת מהתשלום הראשון של חודש ספטמבר. 

 
 חלוקת הילדים  לקבוצות הגיל תעשה בהתאם לרשום בדף ההרשמה המצורף. ב. 

 !באופן אוטומטי לקבוצת הגיל הבאהלא כל כיתת גן עוברת  שימו לב לאיזו קבוצה מיועד ילדכם,

עשויים להתאים לשתי קבוצות גן שונות יוחלט עד סוף   2020 אוגוסטעל שיבוץ ילדים, אשר בהתאם לגילם ב      

 בהתאם לשיקולים מקצועיים של מערכת גני הילדים ובשיתוף ההורים. ,2020מאי 

בהתאם לשיקולים  תקופת הרישוםבשיתוף עם עיריית ירושלים תעשה בתום חלוקת גילאים לגנים העובדים       

 מקצועיים של מערכת גני הילדים.

 
ושלים יש להירשם גם באתר העירייה על מנת לרשום את הילדים לגנים הפועלים בשיתוף עיריית ירג. 

  .קישור לח אליכםלכשיפורסם המידע באתר העירייה, יש. (14.1.21, חמישים )החל מיום הרישולכשיפתח 

 

 
 ה, כ ר ב ב        

 
  נעה שחם        
 מנהלת גני הילדים        
 מרכז וראייטי ירושלים        
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 פ"אשנה"ל תשקראת הרשמה לדף מידע ל

 
 8.8.22 - ה  שני וםותסתיים בי ,8:00בשעה  1.9.21 - ה רביעייום פתח בת תשפ"בשנת הלימודים  .1

 .16:00בשעה 

 
 .07:30 - 16:00 ה'   -ימים א'  שעות הפעילות בגן:  .2

 .07:30 - 12:45  יום ו'                                

בהם הלימודים  פרט לימי החופשה של משרד החינוך, 7:15גנים בשיתוף עיריית ירושלים יפתחו בשעה 

 גם בגנים אלה. 7:30לו בשעה יחתי

 
 גני הילדים בחינוך הרגיל המתוכננים להיפתח בשנה"ל הקרובה הם: .3

 ילדים(. 18עד שנה וארבעה חודשים )עד  חודשים 10 - גן כלנית.  א

 ילדים(.   22)עד  שנתיים וחודשוחמישה חודשים עד שנה  - סביוןגן .  ב

 ילדים(.  24)עד  עד שנתיים ושמונה חודשיםוחודשיים שנתיים  - ברושגן  . ג

 .* גן(בילדים  30שנתיים ותשעה חודשים עד חמש ותשעה חודשים )עד  - גפן, נרקיס וארזנים ג. ד
 
 תיערך רק בתום תקופת הרישום. אלול ת גיוחלוקת הגילאים בקבוצ* 

 
 :הערות

  מעלה(  קבוצה )מעבר למספר המצוין כל ילדים ל 2הנהלת הגנים שומרת לעצמה את הזכות להוסיף עד

 מערכתיים.ום מקצועיים  בהתאם לשיקולי

 תלויים עשויים להשתנות ויהיו וטווח הגילאים המדויק בכל גן  פתיחת קבוצות הגן השונות, שיבוץ הילדים

 של גני הילדים.  הצוות המקצועיבהרשמה ובהחלטת 

  במקרה  30.6.21במידה ויוחלט לא לפתוח את אחת מכיתות הגן תינתן הודעה להורים עד לתאריך(

 כזה יוחזרו דמי הרישום ודמי ההתחייבות  במלואם(.

 ובכל הגנים מתקיים שילוב של  הגנים הבוגרים יתאפשר שילובם של ילדים עם צרכים מיוחדים ארבעתב

 צרכים מיוחדים ובכל אחד מהגנים משולבות נשות צוות עם צרכים מיוחדים. מתנדבים עם

 למדו ילדים מהחינוך הרגיל והמיוחד ביחד תחת אותה קורת גג.יתכן כי אחד הגנים יהיה גן משותף ובו י 

 .2021על כך תצא הודעה להורים הרלוונטיים עד לחודש אפריל 

 
נוספות או סייעת ובת שרות  נשות צוותעובדות  עמה ,צוות הגנים המקצועי, האיכותי והמנוסה כולל גננת .4

. בגנים המשלבים ילדים תת גןיכל כפי בבהתאם למספר הילדים הסו נקבעלאומי. היקף העסקת הצוות 

  .בהתאם לצרכי הילדיםו ,ע"י צוות הגן המשתלב השילובדים, מתוגבר צוות הגן בעת צרכים מיוח עם

 
 .מבורייהג' חדרב העשרהפעילות ים עד שני חוגים לגן וכן, בגנים מתקיימ .5

 



 

 

לא אך בתאריכים המדוייקים,  ן ויהיו שינוייםתכי)ילעיין בעת ההרשמה בלוח החופשות  ניתן - ופשותח .6

 .(ימי החופש פרבמס

 :שלוש ארוחות טעימות ומזינות ביוםילדי הגן נהנים מ - ארוחות.   7

 ארוחה חלבית, בריאה ומגוונת. -בוקר 

 ארוחה בשרית חמה. -צהריים 

 .פריכריך /  -מנחה 

 
 :תהליך ההרשמה ותשלום .  8

חוזה, הצהרת  :רישום המכילהטופס את  אשרתתבקשו ל, באמצעות הטופס המקוון ההרשמהבעת 

 .בריאות, הסדרי תשלומים ועוד

ך גביה וחתימה על טופס הוראת קבע כם קשר טלפוני לצורעמלאחר שהטפסים ימולאו, ורד תיצור 

 )משפחות ממשיכות, ורד תאריך את תוקף הוראת הקבע הקיימת לשנה נוספת(

 מעמד ההרשמה יגבו הסכומים הבאים:ב

 לנרשמים חדשים )לא יוחזרו גם במקרה של ביטול הרשמה(. ₪ 250דמי הרשמה בסך  .א

 .₪ 1,000דמי התחייבות בסך  .ב

 במלואם. ₪ 1,000דמי ההתחייבות ע"ס יוחזרו  1.3.21בביטול ההרשמה עד לתאריך 

  .₪ 500חייבות על סך יוחזרו מחצית מדמי ההת 30.4.21ועד   2.3.21בביטול מתאריך 

 .ו דמי ההתחייבות בכלליוחזר לא 12.1.5בביטול לאחר 

 (.₪ 1,000)ממנו יקוזזו דמי התחייבות בסך  1.9.21בגובה שכר לימוד חודשי לתאריך  שיק .ג

 :אוגוסט -את קבע לחודשים אוקטובר חתימה על הור .ד

 ים(.גחוו ארוחות 3)כולל שמירה,   ₪ 2,800שכ"ל חודשי הינו  - כלנית ןג  

 (.וחוגים ארוחות 3)כולל שמירה,   ₪ 2,700שכ"ל חודשי הינו  - סביון ןג 

  ארוחות וחוגים( 3)כולל שמירה,  ₪ 2,650שכ"ל חודשי הינו  -גן ברוש 

  (.עבור הפעלת צהרון וקייטנות) ₪ 1,350שכ"ל חודשי הינו  -נרקיס וארז גפן, גנים 

 2שיתוף עם עיריית ירושלים )ילדים מגילאי : לצורך רישום ילדים לגנים העובדים בשימו לב

לורד את  ולהעביר 14.1.21החל מתאריך באתר העירייה גם ותשעה חודשים(, יש להירשם 

ולאחריה לא  4.2.21-ב תקופת הרישום בעירייה מסתיימת טופס הרישום או מספר אסמכתא.

  יתאפשר רישום.

 . עבור הילד השנימהתשלום  10%נחה של ילדים לגנים תינתן ה 2למשפחה הרושמת  -הנחות    .9

 עבור הילד השלישי.תשלום המ 15%ילדים לגנים תינתן הנחה נוספת של  3למשפחה הרושמת  

 
 לפרטים נוספים ולרישום:

 02-5391903 -מנהלת הגנים  - נעה

 02-5391921 -מזכירת הגנים  -ורד 


