
 

 

 

 2021נהלי רישום לקייטנות גני הילדים 

  www.migvanim.com  כתובת:ב מגווניםאתר ב הגניםלקייטנות  פרטים והרשמה  

 

 קייטנת יולי 

על  להחלטת ממשלת ישראל על קיום תוכנית "בית הספר של החופש הגדול בגני הילדים" להלן הפרטים  בהתאם  

 .  הילדים ברמת השרון  נות בגניהקייט

הילדים   נה קייט ט.ט.ח  בגני  גני  לילדי  חודש    , חובה  -תתקיים  בגני    יולי במהלך  הע)ללא שישי(  ברחבי  בין    יר, הילדים 

 . 7:30-16:30השעות  

  ,2021יול"א במהלך שנת הלימודים תשפ"א רשומים באופן אוטומטי לקייטנת יולי    לתכנית ילדים אשר רשומים  

 שום נוסף. לבצע רי  אין צורךו

ילדים שאינם רשומים לתכנית יול"א בשוטף ומעוניינים להירשם לקייטנה, באפשרותם להירשם לפי מתווה משרד  

 . ומסלולי הקייטנה המוצעים החינוך 

 מסלולי הקייטנה:
 

 מספר ימים מחיר  שעות תאריכים 

  יול"אל רשומים שילדים 

 במהלך השנה 
 

( לום רגילשת)₪  140,1 7:30-16:30 1-31.7.21   פעילות ימי 20 

 ( מלא פעילות חודש)

  יול"אלילדים שלא רשומים  

 במהלך השנה 
 

1-22.7.21 7:30-13:00 450  ₪  ימים  15 

1-22.7.21 7:30-16:30 1,667  ₪  ימים  15 

1-31.7.21 7:30-16:30 
 

2,155  ₪ ימי פעילות   20 

 )חודש פעילות מלא( 

רישום  אין אפשרות ל

 .דבלב בוקר  ל

25-29.7.21 7:30-16:30 550  ₪  

 

 ימים.  5

 

שלא   • ומעונייני  בתכנית ילדים  הנוכחית  הלימודים  לקייטניול"א בשנת  להצטרף  בם  ישובצו  יולי  על    האם גני  ת 

   בסיס מקום פנוי. 

. לא יתבצע החזר כספי במקרה והילד לא  ה בלבדל ינים בטב על פי המחזורים המצו ההרשמה היא לקייטנה   •

 .  השתתף בכל ימי הקייטנה

 אינו נכלל בתשלום עבור הקייטנה. באב, לא תתקיים קייטנה. יום זה   9, 18/7/2021 שלישי  ביום •

יולי,  הרשמהה • ל,  לקייטנות  רשום  שאינו  יול"א  למי  הלנ ש  במהלךתכנית  בתאריך    ,ימודיםת  תסתיים 

 לבד. . הרישום לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי ב6.202151.

 

 

 

http://www.migvanim.com/


 

 

 קייטנת אוגוסט 

אוג  • ט.ט.ח   וסט קייטנת  גני  לילדי  התאריכים    -תתקיים  בין  הילדים    1.8-12.8.2021חובה  בגני  שישי(  )ללא 

 . 7:30-16:30ברחבי העיר, בין השעות 

 מספר ימים מחיר  ותעש תאריכים  

₪  1,150 7:30-16:30 1-12.8.21 כל ילדי גני הילדים   ימי פעילות  10 

 

 נית יול"א.  ילדי תכ, כולל שום ריב  יםיבם חיכל הילדי לקייטנת אוגוסט  •

הילדים   • ולמ שיבוץ  בו  לקייטנה  הגן  הקייטנה,  בנה  הנרשמים  תתקיים  מספר  בסיס  על  פי    גן  מכל נעשה  ועל 

מספר גנים למשך    יאוחדו   בקייטנת אוגוסט   ייתכן מצב בולאור האמור,    . המקצועי והרישום שיקול דעת הצוות  

 הקייטנה לגן אחד. 

, הודעה מסודרת  אחר  מבנה של גן ב  תתקיים  קייטנת אוגוסט רות,  בות אח או סי   בגנים   יץ ק  צי אור שיפון ולתכיי •

 . על מיקומים תצא במייל להורים 

   צוות הגן הקבוע. יהיהוגוסט צוות קייטנת אלא מתחייבים שמגוונים  •

  לחלק מהתקופה. לא יתבצע החזר כספי במקרה והילד לאלקייטנה מלאה. לא תתאפשר הרשמה    ההרשמה •

 יטנה.  בכל ימי הקי  תףשתה

 ד. . הרישום לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנוי בלב21.701.ההרשמה לקייטנת אוגוסט תסתיים ב  •

 

 : רלוונטיים לשתי הקייטנות   -נהלים כלליים 

דרך • הוא  התשלום  האתר,  דרך  רק  הוא  לקייטנות  )  יס ט רכ  הרישום  אקספרס  אשראי  אמריקן  יתקבלו  לא 

 (. ודיינרס

במייל  רים ניתן לפנות  אישור זה מהווה אישור הרשמה לקייטנה. לבירו ,  במייל אישור על רישום ישלח ללקוח   •

moked@migvanim.com . 

במספר המשתתפים.   • מותנת  קבוצות  וסגירת  מ די במ פתיחת  פחות  וירשמו  רשת  בגן  ילדים  28  -ה  רשאית   ,

 . םגני  יחודמגוונים להציע פתרון של א 

ור • ני  בגאוגוסט    ותלשנות, או לבטל את קייטנן  י שיקול דעתת לפ ורשאי   יהיושת מגוונים,  עיריית רמת השרון 

 ימים לפני תחילת הקייטנה.  10הודעה על אי קיום קייטנת אוגוסט תועבר לנרשמים עד  . הילדים

 גנים על פי שיקול דעתה. לאחד בין  ת מגוונים שומרת לעצמה את הזכו •

ל • בגין  הפסיק את פעילותו של כל משתרשת מגוונים שומרת לעצמה את הזכות  או  תף עקב בעיית משמעת 

 .  , בהתאם לנהלי יול"אהשל הקייטנפגיעה בפעילות השוטפת  

הילדים  • גני  אחרות,  סיבות  או  בגנים  קיץ  שיפוצי  ולאור  בגנ  ייתכן  יתקיימו  הגדול  ילדים אחרים,  י  של החופש 

 מגוונים.  באתר תפורסם  הודעה מסודרת על מיקומים תצא במייל להורים ו

 רישום.  שיבוצים לפי שיקול דעתו של הצוות המקצועי ובהתאם לייתכנו שינויים ב •

ויכלול: • יול"א  למפרט  יהיה בהתאם  שיק  3בגנים מסוימים    מפרט הקייטנה  צוות על פי  פדגוגי,  אנשי  ול דעת 

 שירה. חיצונית, שעה נוספת בצהרון, תוכנית פדגוגית עצוותי יול"א במשך השנה, כל יום פעילות 



 

 

בקייטנת יום מלא תינתן ארוחת  .  ארוחת בוקר, יש להצטייד בארוחת בוקר ומים מהבית   קייטנות אינן כוללותה •

 )פירות וכריכים(.   חהצהריים ומנ

 . עייתכנו שינויים בצוות הגן הקבו •

 ביטולים 

 טרואקטיבית. ביטול והחזר כספי ראין  •

 . א לקייטנהלאחר מועד זה יגבה מחיר מל  ללא חיוב,  24/6/21עד  2120ביטול הרשמה לקייטנת יולי  •

 . לא לקייטנהמ ר ילאחר מועד זה יגבה מחללא חיוב,    7/21/20 עד  2021ביטול הרשמה לקייטנת אוגוסט  •

במידה    החזר ע"פ החלק היחסי.  קייטנות לא יוכלו להתקיים, יינתןבמידה ותצא הנחיה של משרד הבריאות וה •

באשר  החינוך  משרד  בהנחיות  שינוי  הקייטנות  ויחול  הפעלת  יולי במהל  לאופן  חודש  על    ,ך  מסודרת  הודעה 

 מגוונים.  תר אבתפורסם  ום וההפעלה תצא במייל להורים והשינויים, נהלי הריש 

 

 הנחות 

 ך. ניתן לפנות לוועדת הנחות. פירוט בהמש יולי בגנים אין הנחות. בקייטנת  •

בגניםבקייטנת   • של    -בלבד  אוגוסט  נכות  תעודת  להצ   30%לבעלי  )בכפוף  אישורים(ומעלה  הנחה    20%  -גת 

 )לקרבה ראשונה בלבד(. 

  מגוונים  במוקדות ע"י מילוי טופס בקשה, שניתן לקבל לוועדת הנח, ניתן לפנות  לקבלת הנחות •

 moked@migvanim.com  מסמכים המאמתים הכנסות  )יש להביא צילום של תעודה מזהה עם פרטי הילדים ו

 ו/או אבטלה(.   

לקייטנות המתקיימות בחודש   , 16/6/2021גיש עד ניתן לה  לקייטנות המתקיימות בחודש יולי   ת להנחותוש קב

לוועדת הנחות כרוכה  בקשה הגשת לפתיחת הקייטנה, ועד לו ממועדים א החל  .  8/7/2021אוגוסט ניתן להגיש עד 

 אושרה. ש  החושר ההנחה, יוחזר החלק היחסי בהתאם להנבמידה ותא . בתשלום מלא לקייטנה
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