נהלי רישום לתכנית יול"א -גני יום לימודים ארוך
לשנת תשפ"ג ()2022-2023
תכנית יול"א בגנים פועלת בין התאריכים( 1.9.22 -31.7.23 :קייטנת אוגוסט הרשמה נפרדת)
תכנית יול"א  -צהרוני יום לימודים ארוך בגני הילדים ,מופעלת ברמת השרון על ידי רשת מגוונים.
העקרונות המנחים בהפעלת התוכנית:
 .1תכנית יול"א מספקת מענה חינוכי -ערכי בשעות הצהריים לילדי הגנים ברמת השרון.
 .2התכנית מהווה המשך הפעילות של יום הלימודים במתכונת של גן עירייה.
 .3התוכנית פועלת בימים א' – ה' בין השעות .14:00-16:30
 .4בחופשות החגים והקיץ (חודש יולי) תכנית יול"א מפעילה את הגנים במתכונת קייטנה בין השעות 07:30-16:30
וזאת בכפוף ללוח החופשות אשר יפורסם לקראת פתיחת שנת הלימודים (יתכנו שינויים בהתאם לחוק הצהרונים).
 .5במהלך הקייטנות ,הן בחופשות שבמהלך השנה והן בחופשת הקיץ ,יתכנו שינויים במצבת כוח האדם בצוות יול"א
(לא בהכרח ,שצוות יול"א הקבוע של הגן ישמש כצוות הקייטנה).
 .6לא תתאפשר השתתפות חלקית בתכנית יול"א.
 .7מגוונים שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפות ילד/ה בתכנית יול"א במקרים חריגים ומשיקולים מקצועיים
ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של מגוונים .הפסקת ההשתתפות תהיה על פי נהלי תכנית יול"א.
 .8במקרה של שביתה בגני הילדים ,ככל שהדבר יתאפשר ויאושר מבחינת המוסדות השונים ,תופעל תכנית יול"א גם
בשעות הבוקר ,החל מיומה השני של השביתה .במקרה זה ,יגבה תשלום נוסף של  ₪ 50ליום (צמוד לעליית
המדד).
 .9הפעלת תכנית יול"א בגן מסוים מותנית במינימום  23ילדים רשומים .במקרה בו משובצים פחות מ 23 -ילדים,
תהיה זאת זכות מגוונים שלא להפעיל את תכנית יול"א באותו הגן.
 .10יידוע לי כי במידה ובני /בתי ישובץ בגן בו תכנית יול"א תמנה ,בכל אחד מחודשי שנת הלימודים ,פחות מ23 -
ילדים ,תהיה זו זכות מגוונים לשבץ את ילדי הגן שנותרו בגנים אחרים הנמצאים באותו המתחם של הגן בו לומד/ת
בני/בתי ,כל זאת בתנאי ,שסה"כ מס' הילדים המשובצים בגן בשעות בהן מופעלת תכנית יול"א לא יעלה על 35
ילדים.
 .11מגוונים שומרת לעצמה את הזכות להודיע להורים עד לסוף חודש יולי  2021על ההחלטה על אי פתיחת תכנית
יול"א בגן מסויים וזאת בהתאם למספר הנרשמים .כמו כן ,במידה שינשרו במהלך השנה ילדי יול"א מהגן ,רשאית
מגוונים ,עפ"י שיקול דעתה הבלעדי לנהוג כאמור לעיל במקרה בו מספר הילדים יפחתו מ–  23ילדים.
 .12ילד הזכאי לסייע/ת אישית בשעות הבוקר ,מחוייב בסייע/ת בשעות הצהריים .שיבוץ סייעת צמודה ומתאימה לצרכי
הילד הינה באחריות אגף החינוך המחלקה לחינוך המיוחד .השתתפות הילד תהיה בכפוף לשיבוץ סייעת אישית
ע"י אגף החינוך.
 .13ילדים בעלי מגבלה רפואית כלשהי חייבים במילוי טופס הצהרת בריאות וחתימה על טופס ויתור סודיות – טופס זה
נמצא באתר מגונים
 .14ילדים שעקב סיבה בריאותית /אלרגיה ,מגוונים אינה יכולה לספק להם ארוחת צהריים יזוכו בעלות ארוחת
הצהריים ועל ההורים לספק להם ארוחת צהריים מתאימה לצרכיהם (בכפוף למילוי הצהרת בריאות).
 .15במידה ויש סייעת רפואית  /אישית -יש לעדכן במייל moked@migvanim.com

תנאי רישום
ההרשמה לתכנית יול"א הינה באתר מגוונים בלבד.
אין אפשרות לתשלום בכרטיסי אשראי דיינרס ואמריקן אקספרס
בכל מקרה של בעיה בהרשמה ניתן לפנות במייל  moked@migvanim.comאו בטל'03-7600100 :
 .1עלות ההשתתפות השנתית בתכנית יול"א רמה"ש (התקופה  1 -בספטמבר  2022עד  31ביולי  2023הינה
 ₪ 1,140( ₪ 12,540לחודש עבור ספטמבר – יולי כולל).
 .2תשלום ראשון  ₪ 1,140ייגבה באשראי או במזומן בשלושה תשלומים שווים בחודשים אפריל ,מאי ויוני .2022
תשלום זה הינו מקדמה על חשבון חודש ספטמבר  .2022בחודש ספטמבר  2022לא יתבצע חיוב בגין השתתפות
בתכנית יול"א לחודש זה.
 .3רישום לתכנית יול"א הינו בצמוד לרישום לגני הילדים של עיריית רמת השרון .בתהליך ההרשמה באתר העירייה
יש לוודא מעבר לאתר מגוונים לביצוע הרישום לתכנית יול"א.
 .4על מנת להבטיח הרשמה לתכנית יול"א :יש להירשם לתכנית ,להכניס פרטי אשראי ,לא יאוחר מתאריך
 ,31.01.22מועד סיום הרישום לגני הילדים.
 .5התשלום עבור ההשתתפות בתכנית (לתקופה שבין  1אוקטובר  2022עד  31יולי  )2023יבוצע בהוראת קבע או
כרטיס אשראי ,כל  10לחודש ,החל מחודש אוקטובר  2022עד יולי  ,2023ב 10 -תשלומים.
 .6עלות תכנית יול"א ומרכיבי התכנית עשויים להשתנות לפני ו/או במהלך שנת הלימודים בכפוף להתדיינות עם ועד
הורי הגנים ו/או בכפוף להחלטות משרד החינוך ו/או ממשלת ישראל בהתאם לחוק פיקוח על הצהרונים ולרפורמות
ארציות.
 .7הנני מצהיר/ה ,כי ידוע לי ,שאם לא אשלם את התשלומים במועדם ,תופסק השתתפות בני/בתי בתוכנית יול"א
לאלתר וקיימת האפשרות ,שהוא/היא יועבר לגן ללא פעילות של יום לימודים ארוך ,על פי שיקול דעת של אגף
החינוך ורשת מגוונים.
 .8בגין כל סכום שלא ישולם במועדו ,אחויב בתשלומי פיגורים (ריבית והפרשי הצמדה) .בגין כל הוראת קבע שתוחזר
ע"י הבנק או כרטיס אשראי שגוי תגבה עמלה ע"פ תעריפי הבנק /חברת האשראי.
 .9בקשה להנחה -ניתן להגיש בקשה לקבלת הנחה במייל moked@migvanim.com
לטופס בקשת הנחה לחצו כאן >>> )37152ImageFile3.pdf (migvanim.com
 .10לאחר תחילת שנת הלימודים ,תכנית יול"א לא תהיה מחויבת לקלוט ילדים חדשים .במידה ואבטל את השתתפות
בני/בתי בתוכנית יול"א ואהיה מעוניין להחזירו לתוכנית ,דינו יהיה כילד חדש.
בנוסף לאמור לעיל ,ידוע לי כי היעדרות ילדי מהגן מפאת מחלה ,אשפוז או מכל סיבה שהיא ,ו/או לכל תקופה
שהיא ,איננה מזכה אותי בהחזר תשלומים.
 .11רישום ילדים לאחר פתיחת שנת הלימודים ,יתאפשר בהתאם לבדיקה .ילדים המצטרפים בין  1-15לחודש יחוייבו
בחודש מלא ,ילדים המצטרפים בין  15-31לחודש יחוייבו בחצי חודש.
 .12מסמך זה יהיה בתוקף לשנת הלימודים תשפ"ג.
 .13התחייבות זו בנושא תשלומים סופית ומוחלטת ,והריני מוותר/ת על כל התראה בכל הקשור בה.
 .14אין בכתב התחייבות זה כדי להבטיח את מקומו של הילד/ה בגן בו מופעלת תכנית יול"א (יום לימודים ארוך) ,ללא
תשלום המקדמה.
 .15על ההורים לעדכן את משרדי תכנית יול"א בכל שינוי החל בפרטי ההורים ו/או הילד/ה ,שנמסרו במעמד הרישום.
 .16ההורה מצהיר כי קרא את תוכנו של ההסכם ומקבל את כל תנאיו.

חינוך מיוחד
לילדים במסגרות החינוך המיוחד המעוניינים להירשם לתכנית יולא –
ילדי גן טרום חובה וחובה הממשיכים ביול"א משנה שעברה -רישום כרגיל .יש ליצור עם מחלקת פרט לבדיקת זכאות לסיוע של
אשת צוות לשעות הצהרון.
ילדי ט.ט.ח וילדים שלא היו שנה שעברה בתכנית יול"א הרישום והשיבוץ לצהרוני גני הילדים יהיה בכפוף לוועדה מקצועית
המשותפת לחינוך המיוחד ,שפ"ח ,מתי"א ,אגף החינוך ויול"א ,המתקיימת כחודש לאחר תחילת שנת הלימודים.
שיבוץ לצהרונים עבוד ילדי ט.ט.ח וילדים חדשים יתבצע בתחילת נובמבר לאחר הסתגלות בגן הבוקר ובשיתוף וליווי גורמים
מקצועיים.
הורים המעוניינים ברישום לתכנית יול"א ,יש ליצור קשר עם המוקד לצורך חתימה על טופס ויתור סודיות ומתן פרטים.
תנאי ביטול השתתפות בתכנית יול"א:
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.2
.3

.4

.5

הודעה על ביטול השתתפות תתבצע בצירוף טופס ביטול במיילmoked@migvanim.com :
לטופס ביטול תכנית יול"א לחצו כאן >>> טופס ביטול
הודעת הביטול לתכנית יול"א צריכה להיות ללא קשר להודעה לאגף החינוך.
ביטול השתתפות ילד.ה בתכנית יול"א עד מועד פרסום שיבוצי גנים סופיים ע"י עיריית רמת השרון  -לא יגבה כל
סכום בגין הביטול ויתאפשר קבלת זיכוי /החזר תשלום בגין המקדמה.
ביטול השתתפות ילד.ה בתכנית יול"א לאחר מועד שיבוצי הגנים ועד תאריך 31.8.2023
לא יאפשר קבלת זיכוי /החזר תשלום המקדמה (.)₪ 1,140
ידוע לי כי במקרה של ביטול תכנית יול"א ,אגף החינוך יעודכן וייתכן ויעביר את הילד.ה לגן חצי יום.
למען הסר ספק אין אפשרות השתתפות בתכנית בחודש ספטמבר במידה והוגשה בקשה לביטול בין מועד
השיבוצים ועד .31.8
ביטול השתתפות ילד.ה בתכנית יול"א החל מתחילת חודש ספטמבר ועד סוף חודש מרץ ,יהיה חיוב בתשלום של
חודשיים שכ"ל (חודש הביטול וחודש עוקב) .הילד יכול להשתתף בתכנית במהלך חודש הביטול אך לא יכול
להשתתף בחודש העוקב לביטול.
החל מתאריך  31.3.2023לא יתקבלו הודעות ביטול ולא יוחזרו כספים בגין ביטול השתתפות מחודש זה ועד
סוף השנה.

דגשים בתקופת קורונה:
 .1צוותי יול"א יקיימו היערכות למתווים ותרחישים שונים שמשרדי החינוך או הבריאות עלולים לדרוש מהרשויות המקומיות,
מחלוקת קבוצות ועד קפסולות ,משגרה ועד סגר .הדברים יתוכננו בשיתוף אגף החינוך על מנת להימנע ,מראש ועד כמה
שניתן ,מהפתעות .בריאות הילדים והצוות לנגד עינינו והצהרון יופעל בהתאם.
 .2במידה ותצא הנחייה להקפאת פעילות תכנית יול"א ,לא יהיה חיוב על הימים בהם לא התקיים הצהרון.
 .3במידה וגן נסגר לצורך שהייה בבידוד ,רשת מגוונים תזכה את החלק היחסי בהתאם לתקופה שהמשתתפים החסירו.
 .4לא יינתן החזר כספי לילדים בודדים הנאלצים לשהות בבידוד.
 .5במידה ומשתתף/ת מחליט לבטל את השתתפותו בתכנית יול"א ,כל עוד תכנית יול"א עובדת במתכונתה הרגילה או
לחילופין לא יצאה הנחייה מעודכנת של רשת מגוונים בגין ביטולים ,תנאי הביטול של בתכנית יול"א המצוינים לעיל במסמך
זה תקפים.
 .6הנהלת תכנית יול"א עשויה להחליט לא להכניס לגנים מפעילים חיצוניים לחוגים ,ובמקום תקיים פעילויות חווייתיות
והפעלות ,לא יינתן זיכוי /החזר בגין הפסקת החוגים החיצוניים.
 .7חשוב לציין שכל נהלי הקורונה עלולים להשתנות בהתאם להנחיות משרד החינוך והבריאות.

