מעין החינוך התורני פ”ת -אחדות ע”ר

בס"ד

רח’ בר כוכבא  3פ”ת ,טל 03-9315031 .פקס03-9315032 .
מייל9315031@maayanpt.co.il :

אתרwww.ganey-yeladim:

טופס רישום לגני הילדים לשנה”ל תשפ”ב
הגן המועדף___________ :
פרטי
הילד:

זכר
שם משפחה
תאריך לידה

שם פרטי

ארץ לידה

שירותים
נלווים:

צהרונית

תעודת זהות

מס .הטלפון בבית

מקום לימודים נוכחי

רחוב

נקבה

עיר

מס' בית דירה

מיקוד

הסעה בגני אתרוג בלבד.

ביטול רישום לאחר  20/8/21יחויב בתשלום של חצי חודש.
הרישום לצהרון לאחר  20/8/21הינו על בסיס מקום פנוי.

ההסעות חזור הן משעת סיום הגן בלבד .אין הסעות חזור מהצהרוניות.

סמן  Xבשירותים המבוקשים

פרטי
האב:

שם פרטי

שם משפחה

עיסוק

תעודת זהות

מקום העבודה

שם משפחה

מקום העבודה

נייד אם

לאום

@

כתובת דואר אלקטרוני אב

כתובת דואר אלקטרוני אם

מידע
אודות
הילד:

פרטי אחים ואחיות עד גיל :18
שם פרטי

עיסוק

מצב משפחתי

@

תאריך לידה תעודת זהות

שם פרטי

תעודת זהות

נייד אב

לאום

מצב משפחתי

פרטי
האם:

מקום לימודים

1

האם ילדך/ילדתך ביקר/ה בעבר אצל רופא
התפתחותי /נוירולוג /פסיכולוג  /פסיכיאטר /
קלינאית תקשורת?

2

לא

כן -יש לצרף מסמכים.

3

האם ידוע לך על קושי כלשהוא בילד/ה? התנהגותי,

4

רגשי ,התפתחותי וכו’?

5

לא

הריני מאשר כי למיטב ידיעתי ,כל הפרטים שמלאתי נכונים,
וכי קראתי את התקנון המצ”ב (מעבר לדף) ואני מאשר
ומסכים לכל האמור בו.

________________________________________
האם לילד/ה רגישויות או אלרגיות?

לא

ולראיה באתי על החתום,

תאריך קליטה

משרד
גן
מקום הרישום

ביטוח

כן -פרט__________________________ :

מ.ה.ה .פ”ת אחדות אינה מתחייבת לקבל ילדים אשר אין באפשרותה לתת להם מענה לצרכיהם
הנ”ל ,ועשויים להפריע למהלך התקין של הגן .ואם הדבר יתגלה במהלך השנה תיבחן אפשרות
הפסקת לימודי התלמיד במוסד(.פרוט בתקנון)

חתימת ההורה _________ :תאריך_________ :

לשימוש
המשרד:

כן -פרט__________________________ :

אמצעי תשלום

תאריך כניסה

הגן המבוקש

הערות
הטופס המקורי יועבר למשרד .ההעתק ישאר בידי ההורה.

קלוט במחשב

חתימת הרשמת

נוהל רישום ותקנון לגני הילדים
של “מעין החינוך התורני פ”ת אחדות” לשנה”ל תשפ”ב
מבוא:
מטרת נוהל זה להביא בפני הורי התלמידים הנרשמים את המידע הדרוש על
הליכי הרישום ,הקבלה והתקנון של הגנים.
“מעין החינוך התורני – פ”ת – אחדות” מתפעלת כיום  62גני ילדים ברחבי העיר
פ”ת בפיקוח משה”ח ומשרתת את כלל האוכלוסיה בעיר .חילונית דתית וחרדית
בהתאם לקהל היעד השכונתי או האזורי.
באתר גני הילדים מפורסמת רשימת כל גני הילדים וקהל היעד שלהם .לכל קהל
יעד ,תקנון קבלה משלו.

הליך הרישום:
1.1תקופת הרישום תהא מיום חמישי א’ בשבט 14/1/21 ,ועד יום חמישי כ”ב בשבט,
.4/2/21
2.2לצורך הרישום יש למלא את טופס הרישום ,לחתום על תקנון הגנים המתאים,
לצרף את המסמכים הנדרשים ולשלוח למשרדנו.
למייל  9315031@maayanpt.co.ilאו למייל הישיר של נציגת הרישום ,או לפקס
שמספרו  .03-9315032יש לוודא שהפקס התקבל .בתקופת הרישום בלבד ניתן
להירשם גם בגני הילדים.
3.3ככל שחתם ההורה על תקנון הרישום ונרשם בתקופת הרישום הרי שהתקבל
למערכת הגנים .בכפוף לחתימה על התקנון וגילוי נאות לכל הפרטים הנדרשים
בתקנון.
4.4ככלל ,מ.ה.ה .פ”ת אחדות עושה כל מאמץ לקבל את כל הפונים לרישום לגני
הילדים .אך ישנם מקרים בהם לא תוכל מ.ה.ה .פ”ת אחדות להיענות לבקשות
הרישום כמפורט בתקנון שלהלן.

הליך השיבוץ:
1.1ילדים שזו להם השנה השניה ומעלה בגני הילדים של מ.ה.ה .פ”ת אחדות הינם
בעדיפות עליונה והמקום עבורם משורין מראש .ובתנאי שנרשמו בתקופת
הרישום.
2.2השיבוץ באשכול הגנים נעשה על פי שיקולים מקצועיים של קהל יעד הגן ,חתך
גילאים ,אזור מגורים ,או כל שיקול מקצועי אחר .השיבוץ עשוי להשתנות משנה
לשנה בהתאם למכלול נתוני הנרשמים.
3.3ילדים שאמורים להשאר שנה נוספת בגן חובה – יהיו מועדפים על פני ילדים
חדשים ובתנאי שהודיעו זאת להנהלת הגנים בכתב טרום תקופת הרישום .עם
זאת בריבוי מקרים ובהעדר מקום בגן לא תהא ההנהלה מחויבת לקבלם .ההנהלה
מצהירה בזאת כי תעשה כל מאמץ בכדי לתת מענה חיובי ותואם לילדים אלו.
4.4ההנהלה אינה מתחייבת מראש ,לשבץ את התלמיד בגן המועדף.
5.5השיבוץ הסופי לגן יערך בחודש יולי ולהורים ישלח מכתב מפורט ,בתחילת חודש
אוגוסט ובו כל הפרטים הנדרשים.

במקרה שמתגלה שההורה  /התלמיד אינו עומד בדרישות התקנון ,תודיע
המערכת על כך להורה בכל תאריך שהוא .גם לאחר תום תקופת הרישום
ואפילו בסמוך לתחילת שנה .להורה תנתן הזכות להשמיע את עמדתו בענין
ולערער .במידה וההחלטה היא שלילית יקבל ההורה הודעה על כך בהתאם
לנוהל משה”ח.

תקנון
1.1הגנים מיועדים לתושבי העיר פ”ת .תלמידים מחוץ לעיר יתקבלו על בסיס מקום
פנוי לאחר תקופת הרישום ובאישור הרשות המקומית.
2.2אין ההנהלה מתחיבת לקבל תלמידים קימים שלא נרשמו בתקופת הרישום.
3.3בגנים מתקיימים לימודים ברמה גבוהה ובהתאם לדרישת משרד החינוך כל זאת
לצד הקנית ערכים ומסורת ישראל .לא יתקבלו תלמידים שמהותם סותרת את
יהדות ישראל.
4.4תלמידים חדשים שלא התחילו את מסלול הגנים מגיל  ,3יתקבלו רק לאחר
חתימה על ויתור סודיות ובירור סיבת הרישום ,דבר שיכול להמשך מספר שבועות
מתום תקופת הרישום ,ותלוי בשיתוף פעולה של ההורה .יתכן כי התלמיד והוריו
יוזמנו לפגישת אינטק מקצועית.
5.5תלמידים מתחת לשנתון יתקבלו על בסיס מקום פנוי ובחינת התאמה רק
בחודש יולי .התלמיד יהיה בנסיון בחודשיים הראשונים .ובאין התאמה יופסקו
לימודיו בגן.
6.6בעת הרישום חובה על ההורה למסור בכתב כל מידע אודות הילד ,אבחונים
שעבר ,הפניות לברור רפואי  /התפתחותי  /התנהגותי  /רגשי  /לימודי כל שהוא
 /ביקור אצל רופא התפתחותי  /נוירולוג /קלינאית תקשורת  /פסיכולוג /
פסיכיאטר וכו’ וכן יש לדווח על רגישויות או אלרגיות .יתכן כי התלמיד והוריו
יוזמנו לפגישת אינטק מקצועית.
במידה ויתגלה כי היה מידע בידי ההורה שלא דווח בעת הרישום .לא יתקבל
התלמיד למוסד!
7.7מ.ה.ה .פ”ת אחדות אינה מתחיבת לקבל ילדים שאין באפשרותה לתת להם
מענה לצרכיהם הנ”ל ,ועשויים להפריע למהלך התקין של הגן.
במקרה כזה ,ידווח ההורה כנדרש ,ויקבל תשובה מסודרת על קבלת התלמיד
לאחר תום הברור בנושא .דבר שיכול להימשך מספר שבועות מתום תקופת

הרישום ,ותלוי בשיתוף פעולה של ההורה.
8.8ההורים מודעים לכך שמ.ה.ה פ”ת אחדות מנהיגה הזנה בגנים .מפעילה מרכזי
העשרה מיוחדים המרכז המדעי ,המרכז המוסיקלי ,הג’מבוריאן בהם מבקרים
הילדים בהתאם לתוכנית של כל גן.וכן תוכניות לימוד מיוחדות כגון מורה לקריאה
ומלמד .רובן בתשלום.
9.9על ההורה לשאת בתשלומים ל “ -מ.ה.ה – .אחדות” ו/או לגננת ,עבור הנ”ל ו/או
עבור מסיבות ,סל תרבות ו/או שירותים נלווים שידרשו כגון :הסעה ,צהרונית,
וכו’.
1010ההורה ישלם שכל”מ חודשי מלא במידה ותאריך הלידה של התלמיד הינו מתחת
לשנתון משה”ח.
1111על ההורה לשלם תעריף שכל”מ לחודש מלא במקרה של ביטול הרישום לאחר
חודש יולי .2021
1212יש להודיע למשרד על עזיבה או ביטול שרות לפי הכללים שלהלן ולשלם בהתאם:
 הודעה עד ל  20לחודש ,יגבה תשלום עד סוף החודש, הודעה מה 21-ועד סוף החודש יגבה תשלום עבור חצי מהחודש הבא .ניתןלהשתתף בשירות עד תום מועד התשלום.
1313ההנהלה רשאית למנוע שרותים נלווים מתלמיד בגין אי תשלום למ.ה.ה .פ”ת
אחדות או לגננת כגון מניעה מהשתתפות בקיטנה ,צהרון וכו’
1414ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את פעילותם של הילדים אשר
ימצאו כלא מתאימים למסגרת ו/או לשרותים הנלווים מסיבה משמעתית
בריאותית וכו’ .זאת ע”י מתן הודעה מוקדמת של  14יום ,במקרה כזה תופסק
גביית התשלום בהתאם.
1515אין ההנהלה מתחיבת לספק שירות צהרון למי שאינו נרשם לשירות זה עד
 ,20/8/21וכן שירות ההסעה תלוי במספר הנרשמים.
1616ההורים מתחייבים בזאת להביא את ילדיהם בזמן ולא יאוחר מהשעה  8:30ולא
להוציאו לפני זמן סיום היום מלבד מקרים חריגים .על ההורה האחריות להוציא
את ילדיהם בדיוק בשעת סיום הגן  /הצהרון .כמו”כ בגין איחור יוטל תשלום
כספי שישולם לידי הגננת  /הסייעת שנשארה עם הילד.
1717על ההורים לשתף פעולה כפי שידרש במקרה ותתגלנה ח”ו בעיות כלשהם
במהלך שנת הלימודים ,הדורשות עירוב גורמים מקצועיים .ללא שיתוף פעולה
מצד ההורים ,לא תוכל רשת “מ.ה.ה – .אחדות” לשאת באחריות ותבחן אפשרות
הפסקת לימודי הילד/ה בגן .במקרה שיתגלה כי היה מידע בידי ההורה שלא דווח
בעת הרישום תבחן אפשרות הפסקת לימודי הילד/ה בגן ו/או תשלום ההורה
בעלויות החריגות.
1818ההורים מודעים לכך כי לגן מגיעים אנשי מקצוע רבים מטעם ההנהלה [פסיכולוג,
מנתחת התנהגות ,יועץ חינוכי ,קלינאית תקשורת ,מרפאה בעיסוק וכו’] העורכים
תצפיות ואבחונים לילדי הגן ,בין בקבוצה ובין באופן פרטני לצורך קידום הילדים,
וההורים מסכימים לכך.
1919אין להביא ילדים חולים לגן .ילדים לאחר מחלה יכנסו לגן רק לאחר הצגת אישור
רפואי.
2020ההורה מתחייב לדבר בנועם ובדרך ארץ לצוות הגנים .ההנהלה שומרת לעצמה
את הזכות שלא לקבל ו/או להרחיק תלמידים אשר הוריהם אינם עומדים בסעיף
זה.
2121תלמיד המתקבל לגנים לאחר תחילת השנה יהיה בנסיון בחודשיים הראשונים
ובאין התאמה יופסקו לימודיו בגנים.
2222ההורים מודעים ומאשרים שליחת הודעות מטעם מ.ה.ה .פ”ת אחדות
ובכללן הודעות נחוצות ו/או פרסומיות ,בכל אמצעי תקשורת לרבות הודעות
טלפוניות  / sms /ווטסאפ ומייל.

תוספת לתקנון לגנים לקהל יעד חרדי
(ארזים ,שסק ,אתרוג ,הדרים ,שירת יוסף ,נטיעים).
1.1הגנים מיועדים לציבור החרדי ופועלים תוך הפרדה מגדרית.
2.2הבית מתנהל באורח חיים חרדי לחלוטין.
3.3האם מתלבשת בצניעות כנדרש .כסוי ראש מלא ,חולצה סגורה ,שרוולים ארוכים,
חצאית ארוכה ,גרביים וכו’.
4.4אין לילד בין בבית ,בין מחוצה לו כל גישה לצפיה בתוכניות טלוויזיה ,סרטים וכל
תוכן שאינן מסונן ומורשה ע”י גופי הכשרות החרדיים שהוקמו לשם כך.
5.5אחים ואחיות התלמיד לומדים במוסדות המוגדרים לחרדים.
6.6דרישה מיוחדת לגן הדרים  -הגננת נחמה  -על האב להיות אברך בכולל יום
שלם שתורתו אומנותו .על ההורה להמציא אישור מהכולל בעת הרישום.
לגן הפועל בת”ת שירת יוסף  -נדרשת בנוסף עמידה בתקנון שירת יוסף.
 לגן הפועל בת”ת נטיעים  -נדרשת בנוסף עמידה בתקנון נטיעים.7.7הורה שאינו עומד בתקנונים מיוחדים אלו ,תעשה המערכת כל מאמץ לרושמו לגן
אחר מתאים במוסדותיה.
8.באם במהלך השנה מתגלה כי ההורה  /התלמיד אינו עומד בתקנון המיוחד,
רשאית ההנהלה להעביר את התלמיד לגן אחר.

