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 ט"ו שבט תשפ"ב

 2022ינואר  17
 לכבוד,

 1סמל()רשויות מקומיות וארגונים המפעילים מעונות יום מוכרים 
 
 

 שלום רב,
 

 הנחיות למנהל מעון - לשנה"ל תשפ"גסמל( יום מוכר )ן רישום למעוהנדון: 
 

, לרבות יום עברה למשרד החינוךההאחריות על מעונות , 19.07.2021מיום  133בהתאם להחלטת ממשלה מספר 
האחריות המקצועית והפדגוגית, ההסדרה, הבינוי והפיקוח על מעונות היום, ולמעט מנגנון סבסוד שכר הלימוד, אשר 

 יישאר תחת אחריות זרוע עבודה שבמשרד הכלכלה והתעשייה. 
ך לגיל הרמעונות יום ומשפחתונים בכיר )סמל( יתבצע באגף  מוכריום ן בשנת הלימודים תשפ"ג הרישום למעו

 .)להלן: "האגף"( בזרוע עבודה שבמשרד הכלכלה והתעשייה
 

 מתבצע באופן מקוון, ישירות באגף. רישום למעון יום לשנת הלימודים תשפ"גה ,כפי שנעשה אשתקד
 )כ"ג  באדר א תשפ"ב(. 24.2.2022ותסתיים ביום  תשפ"ב()א' באדר א'   2.2.2022תחל ביום  תקופת הרישום

 
 קל ופשוט, ומתבצע בשלושה שלבים:תהליך הרישום 

לתשומת לבכם, לאחרונה הורחבו הדרכים להירשם למערכת  .למערכת ההזדהות הממשלתיתרישום/כניסה  .1
 ההזדהות הממשלתית. פרטים באתר ממשל זמין.

. קבלת הילד לאחד משני המעונות הנבחרים, מעונות לרישום כל ילד 2, ניתן לבחור עד לאחר ביצוע הזדהות .2
 תתאפשר בהתאם לעדיפות שנבחרה ולסדרי קדימויות הילדים שנקבעו.

 על קבלה למעון אליו נרשם. רק לאחר הודעה מהאגף, אצל מנהל המעוןהמשך תהליך הרישום מתבצע  .3
  

ידידותית וקלה לשימוש, המרכזת את כל המידע במקום אחד: פרטי הנרשמים,  מערכת ניהול רישוםלנוחיותכם, 
 פרטי ההורים, דרכים ליצירת קשר, סטטוס קבלה, פילוח נתוני תפוסה ועוד. 

. תשלח אליכם הודעת חוזרת אגףהמופיעה במערכות כפי שדווחה וכתובת הדואר האלקטרוני כניסה, יש להזין את ל
 לכתובת שהוזנה, עם קישור כניסה חד פעמי למערכת. 

. יש לבצע עדכון פרטיםבמידה ופרטי המעון, לרבות כתובת הדואר האלקטרוני, אינם מעודכנים,  הערה חשובה:
יות למשרד החינוך, עדכון הפרטים יבוצע ביחידת הרישוי באגף מעונות בשלב זה, ועד להשלמת הליך העברת האחר

 .תשלח בנפרדהעברת האחריות השלמת הליך הודעה בעניין בזרוע העבודה, משרד הכלכלה ובתעשייה. יום 
 

בפרטי  בנוסף, ניתן לצפותבאופן שוטף לכל אורך תקופת הרישום. שנרשמו למעון מתעדכנת  רשימת הילדים
בסדרי הקדימויות שנקבעו במעונות בהם קיים עודף רישום , בסטטוס קבלת הילד למעון, ההתקשרות של ההורה

 .לאקסללייצאם נתוני רישום ו , לסנןות קבלה'()'ועד
 

תמהיל הגילאים בכל כיתה,  - תפוסה במעוןה את יוכל מנהל המעון לקבוע מהסיו וגם לאחר תקופת הרישוםבמהלך 
בריכוז כל הנרשמים  המעודכנת המערכות האגף, לצפות למצב הרישום, והכל בכפוף לתפוסה המאושרתבהתאם 

לוחות הזמנים המפורטים לביצוע הפעולות  .ידי ההורים ובתמהיל הכיתות-למעון, בעדיפות המעון שדורגה על
 השונות במערכת יפורסם בנפרד באתר האגף.

 

 לפי חתך הגילאים. יעוד הכיתהאת : ניתן לבחור להזכירכם
 מספר הילדים המקסימלי יתמלא אוטומטית, בהתאם לשטח הכיתה. - כיתה שאינה מעורבת .1
 יש להזין את תפוסת הילדים לפי חתך הגילאים ובהתאם למכסת הכיתה. - כיתה מעורבת .2

 

  שימו לב!

                                              
 מעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך, שצו הפיקוח על המחירים חל עליו והמדינה משתתפת בשכר לימוד בכיר מעון יום בעל סמל אגף  1
 שפרסם האגף, השוהים בו.זכאים לסבסוד לפי מבחני התמיכה הילדים   
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במידה וקיים פער בין נתוני שטח הכיתה במערכת הרישום ובין לא ניתן לעדכן את שטח הכיתה במערכת הרישום. 
 עדכון פרטים.יש לבצע המצב בפועל, 

 
 

  במעון בו נדרש לקבוע סדרי קדימויות )׳ועדות קבלה׳(.יתאפשר  עדכון צרכי ארגון
 

  שימו לב!
לנוהל ועדות  5לסעיף  , ובכפוףתאושר רק במסגרת ועדות הקבלההמתבצעת על ידי מנהל המעון,  צרכי הארגון בחירת
הבטחה שניתנה היא ללא כיסוי והאחריות  אין להודיע להורים לילדים שנבחרו שמקומם במעון מובטח!. קבלה

 עין אלה היא על מנהל המעון בלבד.במקרים מ
 
 

 מידע חשוב נוסף

 לתקופת הרישום וכן פעולות נוספות שניתן לבצע בתום תקופת הרישום באתר האגף. מידע שימושי 

 לקהל הרחב לצורך ביצוע רישום לשנת הלימודים תשפ"ג.  נפרסו עמדות שירות עצמאיות 

  .ילד שלא יירשם בתקופת הרישום לא יטופל בוועדות הקבלה ולא יוכל לקבל סבסוד 

 רוכזת על מערכת הרישום תשלח בנפרד.הודעה בעניין ימי הדרכה מ 
 
 

 מפעיל מסגרת לגיל הרך שים לב!
 .מידע אישי לארגונים -ניתן לצפות בנתוני הרישום לכלל המעונות המשויכים לארגון באתר האגף 

 
 

 :לתמיכה טכנית
 08:00-17:00, שעות הפעילות :  074-7605100בטלפון ניתן ליצור קשר 

 meonotyom@labor.gov.il-Helpdeskובדואר אלקטרוני:  
 
 
 
 

 בברכה,
 

 אמיר מדינה
 מנהל אגף בכיר מעונות יום

 ומשפחתונים לגיל הרך
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