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 פהנחיות להרשמה למעונות יום ומשפחתונים שנה"ל תש"

הנחיות אלו חלות על מעונות יום ומשפחתונים המוכרים על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים 
 החברתיים לזמן תקופת הרישום )בעלי סמל בתוקף(.

 :ההרשמהמועדי  .א

ההרשמה למעונות היום ולמשפחתונים, בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 
 א' אדר ט"ז, 21.2.2019ה'  ליום ,טשבט תשע" כ"ח, 3.2.2019' א יום תתקיים בין התאריכים:

 .טתשע"

 :איפה נרשמים .ב

  בעלי סמל מעוןתתבצע במעונות היום למעונות ההרשמה ,. 

 פ"הלימודים תש רישום לשנתישנם מעונות שבשלב זה אינם מורשים לפתוח  תשומת לבכם .
לא אישור לפתיחת רישום לשנת ל מעונות אלו מופיעים ברשימה שכותרתה "רשימת מעונות

 .ומתעדכנת מעת לעת " המופיעה באתרפהלימודים תש"

 :ניתן לצפות ברשימת המעונות המוכרים בעלי סמל בכתובת 

http://www.economy.gov.il/Employment/DayCareCenters/Pages/RecognizedFrameWo

rks.aspx 

 אצל רכזות המשפחתונים –למשפחתונים בעלי סמל  ההרשמה  . 

יש להקפיד ולקבל את  -ר קבלת הודעה על קבלת הילד למעון/משפחתון לתשומת לב ההורים: לאח
 אישור הקבלה למסגרת )חתום על ידי מנהל/ת המעון או רכז/ת המשפחתונים(.

  המשרד יפרסם הודעה נפרדת בדבר מועד פתיחת אפשרות להגיש "בקשה מקוונת להשתתפות
האפליקציה "רישמעון" וכן . הגשת הבקשה תתאפשר באמצעות פבשכר לימוד" לשנה"ל תש"

באמצעות אתר האינטרנט של המשרד שכתובתו 

http://www.employment.molsa.gov.il/rishum כמו כן, באתר יפורסם הסבר על אופן .
 וכרים.הרישום והגשות הבקשות לסבסוד שכר לימוד במעונות ובמשפחתונים המ

 לידיעתכם:

  חל איסור על מנהל/ת המעון / רכז/ת משפחתונים לסרב לבצע הרשמה למעון או למשפחתון מכל
 סיבה שהיא, לרבות בשל עודף ביקוש. 

 : גובה דמי רישום מירבי .ג

 ₪.  133לא יעלו על  –דמי הרישום אותם רשאים לגבות הארגונים והרשויות 
 יובהר כי דמי הרישום יוחזרו להורים במידה והילד לא יתקבל למעון/משפחתון.   

יוחזרו להורים במידה והרישום יבוטל ע"י ההורים, לרבות במקרה של ביטול רישום על  לאדמי הרישום 
 ידי המשרד בשל רישום כפול למעון.

 : מ ק ד מ ה .ד

הגופים המפעילים מעונות יום ומשפחתונים רשאים לגבות מקדמה על חשבון שכר הלימוד לחודש 
וזאת בתנאי כי במועד בקשת תשלום המקדמה אושרה סופית קבלת ₪,  570הלימודים הראשון עד לסך  

 הילד למעון / למשפחתון. 

 .סכום המקדמה שישולם יקוזז מהתשלום הראשון 

 ת רישום הילד למעון, יוחזרו מלוא דמי המקדמה.בכל מקרה בו הורה מבטל א 

http://www.economy.gov.il/Employment/DayCareCenters/Pages/RecognizedFrameWorks.aspx
http://www.economy.gov.il/Employment/DayCareCenters/Pages/RecognizedFrameWorks.aspx
http://www.employment.molsa.gov.il/rishum
http://www.employment.molsa.gov.il/rishum
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 לידיעתכם:
במשפחתון  יוחזרו דמי המקדמה בהתאם ל"נוהל מקדמה משפחתונים" כפי שמפורסם באתר 

 המשרד:

http://economy.gov.il/Legislation/Procedures/Procedures/PrepayMishpahtonim2016.pdf 

 )בכפוף למבחני התמיכה שיפורסמו( -גילאי  הרישום .ה

 יתקבלו : למעון/משפחתון בעל סמל,

 01.01.2017 -ילדים אשר נולדו החל מ .א

ילדים אשר  -המקומית ביחס לילדים אשר קיבלו הפניה מטעם הלשכה לשירותים חברתיים ברשות .ב
  01.09.2016 -נולדו החל מה

ורופא או פסיכולוג מהמכון להתפתחות  31.07.2015-31.12.2016  ילדים אשר נולדו בין התאריכים: .ג
הילד אישר כי הם "מעוכבי התפתחות" ביחס לגילם ומומלץ להשאירם שנה נוספת 

 במעון/משפחתון. 

יוכלו להתקבל למעון על בסיס מקום  -31.07.2015-31.12.2016ילדים אשר נולדו בין התאריכים:  .ד
יודגש, כי ילדים אלה לא יהיו זכאים להשתתפות בעלות שכר לימוד )תמיכה( ביחס פנוי בלבד. 

 במעון. לשהותם

למעון או למשפחתון יתקבלו תינוקות מתחת לגיל שישה חודשים בצירוף אישור רפואי לגבי  .ה
 בשלותו ובריאותו של התינוק והתאמתו למסגרת חינוכית קבוצתית. 

 למעון/משפחתון ולא יקבלו זכאות לתמיכה במסגרת מבחני  יתקבלו לא מקרה בכל
  .חודשים שלושה לגיל מתחת ילדיםהתמיכה 

  :שנת הלימודיםמועד פתיחת  .ו

 "א' אלול תשע"ט1.9.2019במגזר הכללי והלא יהודי תיפתח בתאריך  פשנה"ל תש , 

  א' במעונות/משפחתונים שבחרו ואושר להם לפעול על פי לוח החופשות של המגזר החרדי בתאריך
 האגף יודיע על כך טרם פתיחת השנה( -)אלא אם יוחלט אחרת 1.9.2019אלול, 

 החופשות שיפורסמו באתר האינטרנט של האגף. פרטים נוספים בלוחות 

 

 :ועדות קבלה .ז

במעונות  ובמשפחתונים בהם מספר הנרשמים גבוה מהתפוסה המאושרת תתקיים ועדת קבלה, בהתאם 
לנוהל סדר קבלת ילדים, שיפורסם באתר האינטרנט של המשרד. על נוהל סדר קבלת ילדים והמסמכים 

 הנדרשים במסגרתו תצא הודעה בהמשך.
 
 
 

 :ביטוח ילדים במעון יום ובמשפחתונים .ח

  הארגונים ונותני שרות מערך המשפחתונים מחויבים לבטח את הילדים בפוליסת ביטוח תאונות
אישיות ביחס לשעות השהייה במעון/משפחתון, כולל הגעה וחזרה ממנו הביתה ורשאים לגבות 

גובה דמי הביטוח כפי אשון. מההורים לצורך כך סך שנתי חד פעמי  שיצורף לתשלום החודשי הר
  .למעון/משפחתון הילד כניסת לאחר יוחזרו הביטוח לא שמפורט בהמשך הסעיף, דמי

  באחריות הארגון לדאוג לביטוח תאונות אישיות עבור הילדים השוהים במסגרת.  פרטים בדבר
הנדרש במסגרת "ביטוח תאונות אישיות" וכן הוראות ביחס לסכום שניתן לגבותו  הכיסוי הביטוחי

http://economy.gov.il/Legislation/Procedures/Procedures/PrepayMishpahtonim2016.pdf
http://economy.gov.il/Legislation/Procedures/Procedures/PrepayMishpahtonim2016.pdf
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מן ההורים, בהתחשב בסכומים שיאושרו ע"י ועדת החינוך של הכנסת ביחס לכלל התלמידים 
אין להתחיל לבצע גבייה מן ההורים  –ולהיקף הביטוחי הניתן להם.  בשלב זה ועד לקבלת ההנחיות 

 ביחס לרכיב זה.

 
הוצאות רפואיות שאינן ₪  5,000נכות ו₪  250,000מוות  75,000סכומי הכסוי הינם  עת ההורים:לידי

 מכוסות ע"י קופת חולים כולל שירותי אמבולנס
 

 מחשוב המעון: .ט

הארגונים והמפעילים מחויבים בהתקנת מחשב מחובר לרשת האינטרנט בכל מעון, מחשב זה ישמש 
העברת מסרים למעון וקבלת נתונים עדכניים על נוכחות ילדים לעדכון יומני נוכחות ממוחשבים, 

 ותפוסה.
 

 הסכם המעון/משפחתון מול ההורים: .י

 -לתשומת לב ההורים הרושמים את ילדם למעון מוכר בעל סמל מעון מהאגף למעונות יום ומשפחתונים 
הוראות כל הוראה בהסכם ההורים מול מפעיל המעון/משפחתון, אשר עומדת בסתירה להנחיות ו

זכויות אלו מגיעות לך גם אם חתמת על הסכם המשרד, הינה פסולה ומכאן שהינה בטלה ומבוטלת. 
 שבו נאמר אחרת.

 זכותון להורים:

http://www.economy.gov.il/Employment/DayCareCenters/Parents/Documents/ParentsRigh

tsDaycare.pdf  
 

  הגבלת מספר ילדים במעון .יא

מספר הילדים במעון מוגבל למספר שמאושר על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מול 
מעבר למכסה המאושרת )באפשרות ההורה אפשרות לקבלת ילדים  ואין הארגון המפעיל את המעון,

 נוספים ילדים קבלת. לבקש ממנהלת המעון את אישור התפוסה הרלוונטי לשנה"ל אליה הוא נרשם(
המשרד שומר לעצמו את הזכות להפעיל סנקציות אל מול מעון אשר   .ולא יועברו בגינם כספים תחסם

 יחרוג מסעיף זה, ובכלל זה הוצאת ילדים מהמעון לאחר פתיחת שנת הלימודים והסרת סמל מעון.
למעון החורג מתפוסה מאושרת לא תאושר החריגה רטרואקטיבית )ואף לא  לתשומת לב ההורים:

ר ביצוע חריגה בפועל(, ועל כן אין להכניס למעון ילד הנמצא תידון כלל בקשתו להגדלת תפוסה, לאח
הרי  –בחריגה, גם בכפוף להבטחת המעון לטיפול בהגדלת התפוסה מול המשרד. באם ניתנת הבטחה זו 

 שהיא ניתנת ללא כיסוי.
נדגיש כי חריגה מהתפוסה המותרת מהווה סכנה לבטיחותם של הפעוטות השוהים במסגרת, ונעשית 

  בניגוד להנחיות וכללי הבטיחות של האגף ויתכן והילדים אף אינם כלולים בכיסוי הביטוחי של המעון.

 

 לידיעת ההורים,  -נוהל חריגה מסל שירותים .יב
 -למחויב על ידי המשרד לחרוג מסל השירותים לטובת הפעוטות וכן להעניק שירות שמעבר המעוניינת מסגרת

 שירותים כגון חוגים, העשרה, וכו' רשאית לעשות זאת ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים:

 ודיווח בכתב למשרד. -בכל כיתות המעון הסכמת כל ההורים 

 ות הרשמיים של המעון.השירותים הנוספים מתקיימים במסגרת שעות וימי הפעיל 

 ,לתעריף הרגיל. וצג בנפרד  וכמחיר שירות נוסףמ מחיר השירות הנוסף 

 . השירותים הנוספים מוצעים להורים  רק לאחר סיום ההרשמה 

http://www.economy.gov.il/Employment/DayCareCenters/Parents/Documents/ParentsRightsDaycare.pdf
http://www.economy.gov.il/Employment/DayCareCenters/Parents/Documents/ParentsRightsDaycare.pdf
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 ים הנוספים ופירוט העלויות ביחס לכל רכיב נוסף.מחיר השירות מוצג פרוט להורים על 

 :פרטים נוספים ניתן למצוא בקישור הבא 

http://www.economy.gov.il/Employment/DayCareCenters/Operators/Pages/ExceptionDa

yCareServices.aspx  
 

 :חישובההתמיכה ואופן  –  השתתפות המדינה בשכר לימוד .יג

לרבות  פתש" במשפחתון לשנה"ל או במעון לימוד שכר בעלות המדינה להשתתפותמבחני התמיכה 
 הנדרשים יתפרסמו במועד מאוחר יותר. הודעה על כך תתפרסם בנפרד. טפסים, תצהירים והצהרות

ומתעדכן העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפורסם באתר האינטרנט של משרד שמידע נוסף  .יד
 מעת לעת

 הנדרשים נלווים נוהל ועדת חריגים ומסמכים  

 הכולל גם את שעות פעילות המעונות והמשפחתונים( פתש" לשנה"ל השונים למגזרים חופשות לוח( 

 הנדרשים נלווים ומסמכים קבלה ועדת נוהל  

 לימוד שכר טבלאות -החזקה  דמי 

 סמל בעלי ומשפחתונים למעונות ונהלים הנחיות 

  זכויות להוריםדף 

 באופן ילדים קישורים לכלים אינטרנטיים שפיתח האגף לנוחיות ההורים ובכלל זה קישור לרישום 
 בנושא ומידע מקוון

 שוטפים עדכונים 
 בברכה 

 אמיר מדינה

 מנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים  )בהטלת תפקיד(       

 

http://www.economy.gov.il/Employment/DayCareCenters/Operators/Pages/ExceptionDayCareServices.aspx
http://www.economy.gov.il/Employment/DayCareCenters/Operators/Pages/ExceptionDayCareServices.aspx
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 מידע להורים לקראת הרישום למעונות היום ומשפחתונים המוכרים שנה"ל תש"פ

להלן דף מידע לקראת פתיחת הרישום למעונות ולמשפחתונים המוכרים על ידי משרד העבודה, הרווחה 
 )בעלי סמל בתוקף( והשירותים החברתיים 

 :מועדי ההרשמה .א

ההרשמה למעונות היום ולמשפחתונים, בפיקוח משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, 
, ט"ז אדר א' 21.2.2019ה'  ליום , כ"ח שבט תשע"ט,3.2.2019' א יוםתתקיים בין התאריכים: 

 תשע"ט.

 :איפה נרשמים .ב

  בעלי סמל מעוןתתבצע במעונות היום למעונות ההרשמה ,. 

 פ"הלימודים תש רישום לשנתישנם מעונות שבשלב זה אינם מורשים לפתוח  תשומת לבכם .
אישור לפתיחת רישום לשנת לא ל מעונות אלו מופיעים ברשימה שכותרתה "רשימת מעונות

 .ומתעדכנת מעת לעת " המופיעה באתרפהלימודים תש"

 :ניתן לצפות ברשימת המעונות המוכרים בעלי סמל בכתובת 

http://www.economy.gov.il/Employment/DayCareCenters/Pages/RecognizedFrameWo

rks.aspx 
  

 אצל רכזות המשפחתונים –למשפחתונים בעלי סמל  ההרשמה  . 

יש להקפיד ולקבל את  -לתשומת לב ההורים: לאחר קבלת הודעה על קבלת הילד למעון/משפחתון 
 מנהל/ת המעון או רכז/ת המשפחתונים(.אישור הקבלה למסגרת )חתום על ידי 

  המשרד יפרסם הודעה נפרדת בדבר מועד פתיחת אפשרות להגיש "בקשה מקוונת להשתתפות
בשכר לימוד" לשנה"ל תש"פ. הגשת הבקשה תתאפשר באמצעות האפליקציה "רישמעון" וכן 
באמצעות אתר האינטרנט של המשרד שכתובתו 

http://www.employment.molsa.gov.il/rishum כמו כן, באתר יפורסם הסבר על אופן .
 הרישום והגשות הבקשות לסבסוד שכר לימוד במעונות ובמשפחתונים המוכרים.

 
 :לידיעתכם

  חל איסור על מנהל/ת המעון / רכז/ת משפחתונים לסרב לבצע הרשמה למעון או
 למשפחתון מכל סיבה שהיא, לרבות בשל עודף ביקוש. 

 : גובה דמי רישום מירבי .ג

 ₪.  133לא יעלו על  –דמי הרישום אותם רשאים לגבות הארגונים והרשויות 

 יובהר כי דמי הרישום יוחזרו להורים במידה והילד לא יתקבל למעון/משפחתון.   

יוחזרו להורים במידה והרישום יבוטל ע"י ההורים, לרבות במקרה של ביטול רישום על  לאדמי הרישום 
 ידי המשרד בשל רישום כפול למעון.

http://www.economy.gov.il/Employment/DayCareCenters/Pages/RecognizedFrameWorks.aspx
http://www.economy.gov.il/Employment/DayCareCenters/Pages/RecognizedFrameWorks.aspx
http://www.employment.molsa.gov.il/rishum
http://www.employment.molsa.gov.il/rishum
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 : מ ק ד מ ה .ד

הגופים המפעילים מעונות יום ומשפחתונים רשאים לגבות מקדמה על חשבון שכר הלימוד לחודש 
וזאת בתנאי כי במועד בקשת תשלום המקדמה אושרה סופית קבלת ₪,  570הלימודים הראשון עד לסך 

 הילד למעון / למשפחתון. 

 .סכום המקדמה  שישולם יקוזז מהתשלום הראשון 

  את רישום הילד למעון, יוחזרו מלוא דמי המקדמה.בכל מקרה בו הורה מבטל 
 לידיעתכם:

במשפחתון  יוחזרו דמי המקדמה בהתאם ל"נוהל מקדמה משפחתונים" כפי שמפורסם באתר 
 המשרד:

l/Legislation/Procedures/Procedures/PrepayMishpahtonim2016.pdfhttp://economy.gov.i 

 )בכפוף למבחני התמיכה שיפורסמו( -גילאי  הרישום .ה

 יתקבלו : למעון/משפחתון בעל סמל,

 01.01.2017 -ילדים אשר נולדו החל מ .א

ילדים אשר  -ביחס לילדים אשר קיבלו הפניה מטעם הלשכה לשירותים חברתיים ברשות המקומית .ב
  01.09.2016 -נולדו החל מה

ורופא או פסיכולוג מהמכון להתפתחות  31.07.2015-31.12.2016  ילדים אשר נולדו בין התאריכים: .ג
הילד אישר כי הם "מעוכבי התפתחות" ביחס לגילם ומומלץ להשאירם שנה נוספת 

 במעון/משפחתון. 

יוכלו להתקבל למעון על בסיס מקום  -31.07.2015-31.12.2016ילדים אשר נולדו בין התאריכים:  .ד
יודגש, כי ילדים אלה לא יהיו זכאים להשתתפות בעלות שכר לימוד )תמיכה( ביחס פנוי בלבד. 

 במעון. לשהותם

למעון או למשפחתון יתקבלו תינוקות מתחת לגיל שישה חודשים בצירוף אישור רפואי לגבי  .ה
 ינוכית קבוצתית. בשלותו ובריאותו של התינוק והתאמתו למסגרת ח

 למעון/משפחתון ולא יקבלו זכאות לתמיכה במסגרת מבחני  יתקבלו לא מקרה בכל
  .חודשים שלושה לגיל מתחת ילדיםהתמיכה 

 

  :מועד פתיחת שנת הלימודים .ו

  א' אלול תשע"ט1.9.2019שנה"ל תש"פ במגזר הכללי והלא יהודי תיפתח בתאריך ,. 

  'במעונות/משפחתונים שבחרו ואושר להם לפעול על פי לוח החופשות של המגזר החרדי בתאריך א
 האגף יודיע על כך טרם פתיחת השנה( -)אלא אם יוחלט אחרת 1.9.2019אלול, 

 .פרטים נוספים בלוחות החופשות שיפורסמו באתר האינטרנט של האגף 

 
 
 

 

http://economy.gov.il/Legislation/Procedures/Procedures/PrepayMishpahtonim2016.pdf
http://economy.gov.il/Legislation/Procedures/Procedures/PrepayMishpahtonim2016.pdf
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 :ועדות קבלה .ז

במעונות  ובמשפחתונים בהם מספר הנרשמים גבוה מהתפוסה המאושרת תתקיים ועדת קבלה, בהתאם 
והמסמכים  סדר קבלת ילדים, שיפורסם באתר האינטרנט של המשרד, על נוהל סדר קבלת ילדיםלנוהל 

 הנדרשים במסגרתו תצא הודעה בהמשך.

 :ביטוח ילדים במעון יום ובמשפחתונים .ח

  הארגונים ונותני שרות מערך המשפחתונים מחויבים לבטח את הילדים בפוליסת ביטוח תאונות
אישיות ביחס לשעות השהייה במעון/משפחתון, כולל הגעה וחזרה ממנו הביתה ורשאים לגבות 

גובה דמי הביטוח כפי מההורים לצורך כך סך שנתי חד פעמי  שיצורף לתשלום החודשי הראשון. 
  .למעון/משפחתון הילד כניסת לאחר יוחזרו הביטוח לא הסעיף, דמי שמפורט בהמשך

  באחריות הארגון לדאוג לביטוח תאונות אישיות עבור הילדים השוהים במסגרת.  פרטים בדבר
הכיסוי הביטוחי הנדרש במסגרת "ביטוח תאונות אישיות" וכן הוראות ביחס לסכום שניתן לגבותו 

ושרו ע"י ועדת החינוך של הכנסת ביחס לכלל התלמידים מן ההורים, בהתחשב בסכומים שיא
אין להתחיל לבצע גבייה מן ההורים  –ולהיקף הביטוחי הניתן להם.  בשלב זה ועד לקבלת ההנחיות 

 ביחס לרכיב זה.

 
הוצאות רפואיות שאינן ₪  5,000נכות ו₪  250,000מוות  75,000סכומי הכסוי הינם  לידיעת ההורים:

 מכוסות ע"י קופת חולים כולל שירותי אמבולנס
 

 הסכם המעון/משפחתון מול ההורים: .ט

 -לתשומת לב ההורים הרושמים את ילדם למעון מוכר בעל סמל מעון מהאגף למעונות יום ומשפחתונים 
ים מול מפעיל המעון/משפחתון, אשר עומדת בסתירה להנחיות והוראות כל הוראה בהסכם ההור

זכויות אלו מגיעות לך גם אם חתמת על הסכם המשרד, הינה פסולה ומכאן שהינה בטלה ומבוטלת. 
 שבו נאמר אחרת.

 זכותון להורים:

http://www.economy.gov.il/Employment/DayCareCenters/Parents/Documents/ParentsRigh

tsDaycare.pdf 

 

  הגבלת מספר ילדים במעון .י

מספר הילדים במעון מוגבל למספר שמאושר על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מול 
אפשרות לקבלת ילדים מעבר למכסה המאושרת )באפשרות ההורה  ואין המעון,הארגון המפעיל את 

 נוספים ילדים קבלת. לבקש ממנהלת המעון את אישור התפוסה הרלוונטי לשנה"ל אליה הוא נרשם(
המשרד שומר לעצמו את הזכות להפעיל סנקציות אל מול מעון אשר   .ולא יועברו בגינם כספים תחסם

 ל זה הוצאת ילדים מהמעון לאחר פתיחת שנת הלימודים והסרת סמל מעון.יחרוג מסעיף זה, ובכל
למעון החורג מתפוסה מאושרת לא תאושר החריגה רטרואקטיבית )ואף לא  לתשומת לב ההורים:

תידון כלל בקשתו להגדלת תפוסה, לאחר ביצוע חריגה בפועל(, ועל כן אין להכניס למעון ילד הנמצא 
הרי  –בחריגה, גם בכפוף להבטחת המעון לטיפול בהגדלת התפוסה מול המשרד. באם ניתנת הבטחה זו 

 סוי.שהיא ניתנת ללא כי

http://www.economy.gov.il/Employment/DayCareCenters/Parents/Documents/ParentsRightsDaycare.pdf
http://www.economy.gov.il/Employment/DayCareCenters/Parents/Documents/ParentsRightsDaycare.pdf
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נדגיש כי חריגה מהתפוסה המותרת מהווה סכנה לבטיחותם של הפעוטות השוהים במסגרת, ונעשית 
  בניגוד להנחיות וכללי הבטיחות של האגף ויתכן והילדים אף אינם כלולים בכיסוי הביטוחי של המעון.

 

 לידיעת ההורים,  -נוהל חריגה מסל שירותים .יא

למחויב על ידי  לחרוג מסל השירותים לטובת הפעוטות וכן להעניק שירות שמעבר המעוניינת מסגרת
 רשאית לעשות זאת ובלבד שמתקיימים התנאים הבאים: שירותים כגון חוגים, העשרה, וכו'  -המשרד

 ודיווח בכתב למשרד. -בכל כיתות המעון הסכמת כל ההורים 

 לות הרשמיים של המעון.השירותים הנוספים מתקיימים במסגרת שעות וימי הפעי 

 ,לתעריף הרגיל. וצג בנפרד  וכמחיר שירות נוסףמ מחיר השירות הנוסף 

 . השירותים הנוספים מוצעים להורים  רק לאחר סיום ההרשמה 

 ים הנוספים ופירוט העלויות ביחס לכל רכיב נוסףמחיר השירות מוצג פרוט להורים על 

 :פרטים נוספים ניתן למצוא בקישור הבא 

http://www.economy.gov.il/Employment/DayCareCenters/Operators/Pages/ExceptionDa

yCareServices.aspx 
 

 :התמיכה ואופן חישובה –  השתתפות המדינה בשכר לימוד .יב

 לרבותפ "תש ל"שנהל במשפחתון או במעון לימוד שכר בעלות המדינה להשתתפות התמיכה מבחני
 .בנפרד תתפרסם כך על הודעה. יותר מאוחר במועד יתפרסמו הנדרשים והצהרות תצהירים, טפסים

 ומתעדכןהעבודה, הרווחה והשירותים החברתיים מפורסם באתר האינטרנט של משרד שמידע נוסף  .יג
 מעת לעת

 הנדרשים נלווים נוהל ועדת חריגים ומסמכים  

 תש"פ )הכולל גם את שעות פעילות המעונות והמשפחתונים( לשנה"ל השונים למגזרים חופשות לוח 

 הנדרשים נלווים ומסמכים קבלה ועדת נוהל  

 לימוד שכר טבלאות -החזקה  דמי 

 סמל בעלי ומשפחתונים למעונות ונהלים הנחיות 

  להוריםדף זכויות 

 באופן ילדים קישורים לכלים אינטרנטיים שפיתח האגף לנוחיות ההורים ובכלל זה קישור לרישום 
 בנושא ומידע מקוון

 שוטפים עדכונים 
 
 

 בברכה           

 אמיר מדינה

 מנהל האגף למעונות יום ומשפחתונים  )בהטלת תפקיד(       

 

http://www.economy.gov.il/Employment/DayCareCenters/Operators/Pages/ExceptionDayCareServices.aspx
http://www.economy.gov.il/Employment/DayCareCenters/Operators/Pages/ExceptionDayCareServices.aspx

