
  20פברואר  03, ח' שבט תש"פ בס"ד

 תשפ"אההרשמה לשנת 

 לרשת מעונות שדרות החלה!!!
 

 :08-6899092-טל משרד  לפרטים נוספים  

  הורים יקרים
 בין התאריכים: הרישום יתקיים

 (02/02/20-20/02/20) כה שבט תש"פ-ז' שבט
 אצל מנהלות המעון: -במעונות
 עינב 054-3226489 -3מ-מעון שוהם
 אורית 052-3362888 -3מ-מעון ברקת

 טירנה 054-7440018 -קסדור-מעון ספיר
 

       ההרשמה להורים ממשיכים וחדשים!
                        

 שלבים עיקריים: 5קבלה למעון כולל ליך תה                           
  המפורטים מטה.רישום למעון ואיסוף מסמכים 
 במקרה של עודף  בהתאם לנוהל וועדות קבלה שמפורסם באתר וועדת קבלה(

 רישום(
 הגשת ערעור בנוגע להחלטה 
  אי קבלה למעון/ שליחת מכתבי קבלה 
 וקבלת דרגה. הבאתר משרד הרווח מילוי טופס ערכה מקוון 

                                           
 יש להגיע עם צילום ת.ז של האם,                                          

 . אמצעי תשלוםו למעון/ים הנרשמ/ים פרטי הילדוספח כולל 
 ואישור מעסיק של שני ההורים  20/01או  912/1לחודש שכר  תלוש -שכירים

 )להורים שלא מופיעות ש"ע בתלוש(.החופף לתלוש המצורף
 אישור לימודים, אישור על שעות תצהיר הורה לומד, יש להביא  -סטודנטים

 עדכנית.ו ותכנית לימודים מפורטת התנסות מעשית)במידה ויש( 
 תצהיר הורה עצמאי, אישור הכנסות מרואה חשבון יבים להגישמחו -עצמאים 

 (.2018-2019ושומת מס עדכנית )
 במידה ואין שומת מס יש לצרף אישור פתיחת עסק במס הכנסה.-        

הרווחה והשירותים והאישורים נמצאים באתר משרד  כל הטפסים -
 בכתובת:  החברתיים

https://www.gov.il/he/subjects/education/early_childhood_education 

 :תשלומים           
  :במעמד הרישום  - ₪ 133דמי רישום 

  דמי רישום לא יוחזרו במידה והרישום יבוטל ע"י ההורים.  - 
 .גבו בהמשך עפ"י עדכון משרד הרווחהדמי ביטוח יי

  חוד' בצירוף אישור רפואי. 6למעון יתקבלו תינוקות מתחת לגיל 
 *2969 או בטלפון הרווחכנס לאתר של משרד הלקבלת מידע  ופרטים נוספים ניתן להי

 
 
 

ועדת קבלה בתום ההרשמה במידה ויהיה ביקוש רב מעבר ליכולת האכלוס במעונות תתקיים ו
  ת משרד הרווחה.עפ"י הנחיו

 

 לתשומת ליבכם:
 כולל ילדים ממשיכים. כולםחובת הרישום חלה על 

https://www.gov.il/he/subjects/education/early_childhood_education


                                                                                                    ס"ד                 ב

 

 "אפשנה"ל תש-ות יום "אפיקים בנגב"רישום למעונ
 

 מידע להורים
 

 נו מהווה אישור קבלה למעון. הרישום אי .1

 בתום תקופת ההרשמה. / אישור למייל ישלחקבלה מכתב

 במידה ויהיה ביקוש מעבר ליכולת האכלוס במעונות, תתקיים וועדת קבלה בתום מועד

 .ההרשמה. עפ"י הנחיות משרד הרווחה

-. לאחר סבסוד ₪ 2,629: הוא (01.09.20-חוד' ב 15אשר טרם מלאו לו ) לתינוקא מלשכ"ל  .2

התשלום נכון לשנת  ₪ 758-לאחר סבסוד .2,019₪:חוד' ( 16)מגיל  לבוגר מלא שכ"ל ₪ 958

 תש"פ.

 .ה לשנת תשפ"ארווחם להוראות משרד השכ"ל יעודכן בהתא *

שכתובתו: אותם באתר המשרד לבדוק את זכ על ההורים  הרווחלקבלת סבסוד ממשרד ה .3

www.moital.gov.il  2969: והמוקד הטלפוני שמספרו* 

 ההורה הינו אחראי לקבלת הסבסוד בשכ"ל/  הע"פ הנחיות משרד הרווח /5

כי יהיה זכאי לסבסוד, ישלם שכ"ל   ונראה הרווחהדרוג למשרד ה הורה שישלח את טפסי .5

ישלם  ,ידה ולא יהיה זכאי לדרגהבמבהתאם לזכאותו.  כבר בתחילת שנת הלימודים מוזל

 (09/2020מלא כבר בתחילת שנה"ל )תעריף 

 עת פתיחת התיק באתר/ מ בלבד חודש אחורה אקטיביתהורה זכאי לסבסוד רטרו /7

הארגון רשאי לשנות את הרכב הקבוצה של הילד ולבצע העברה מקבוצה לקבוצה עפ"י  .7

 ובהתאם לכללי הפיקוח במשרד הרווחה. שיקולי מערכת מתוך טובת הילד

 חודשים מחויבים באישור רפואי. 6עד גיל תינוקות  .8

הורה המעוניין לבצע עזיבה במהלך שנה"ל מחויב לעדכן חודש מראש את המנהלת  ואת  .9

 אורלי במשרד, הורה אשר לא יעשה זאת ייאלץ לשלם בגין אותו חודש.

חלה חובה בתשלום  ל כל ההורים, עהרווחה טרם נקבע ע"י משרד סכום עבור דמי הביטוח*.
 .שייגבה בתחילת שנה"ל /הנ"ל

 

 הריני מאשר ומסכים לכל האמור לעיל:

 

 שם הילד:                                                                            :הורה-שם מלא

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                             _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 חתימה:                                                                                  תאריך:

 

                                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



 בס"ד                                                                        תאריך___________

  

 
 פרטים אישיים:

 
 

 טירנה-קסדור-/ ספירעינב-3מ'-אורית/שוהם-3מ'-ברקת-  :נותמעו
 
 

וועדות קבלה בהחלטה סופית תלויה  *.בחירת המעון לא מהווה החלטה סופית לרישום הילד למעון זה.
 .במידה ויהיו

 
 משפחה:___________________שם 

 שם הילד/ה:___________________

 שם ההורים: ___________________

 תאריך לידה: __________________

 : ________________ סטטוס: ת / פ / ב/9/2//1/גיל ב

 ת.ז ילד:______________________

 ת.ז אם:______________________

 ______________________כתובת: 

 דוא"ל:___________________ דוא"ל נוסף:________________________

 נייד אם:______________________

  נייד אב:______________________

 מס' טלפון מועדף לשליחת הודעות:  נייד אם / נייד אב

 טל': ________________________    

 .חובה להגיש אישור רפואי מלאבמידה וכן  –האם ילדכם אלרגי: כן/ לא 

    ממשיך: כן/ לא  .           אח לממשיך: כן/ לא 

ופעוט לכיתת הבוגרים לכיתת הפעוטות  הנחשב מבחינת גיל לתינוק מעוניין לעלות את ילדי -

_ -שם ההורה וחתימה      : כן/ לאבמידה ומתאפשר  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 בתמונות בני/ ביתי לפרסומים שונים/ להשתמשהריני מאשר/ לא מאשר  -

_ -שם ההורה וחתימה                                                 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 



 

  

 

 שנה"ל תשפ"א גבייה  המשך אישור

 שם ההורים:___________

 : ___________משפחהשם ה

 : __________שם הילד

 

 בגין תשלום חודשי למעוןנו מאשרים לעמותת רעות לבצע חיוב הקיים במערכת הר

 הוראת קבע□
 אשראי□

(  34166) קוד מוסד *. הורה המעוניין לשלם בהוראת קבע  יעביר למשרד הוראת קבע  מאושרת מהבנק 
 הורה שלא יעביר טופס הוראת קבע חתומה רישומו למעון יהיה ע"ב מקום פנוי.. בטרם תום הרישום

 

 -פרטי אשראי

 ____שם בעל הכרטיס:___________

 ת.ז בעל הכרטיס:______________

 ____________כרטיס:____________מס' 

 ____________:תוקף

 סוג הכרטיס:______________

 

 

 

 

 

 

 על החתום:______________

 

 

    

 

 



 ד בס"

 

 

 

 

 
 

 

 שנה"ל תשפ"אל סל העשרהתשלום 

 

 

 לשנה ₪ 500בסך  העשרה סל םתשלוהריני מאשר/ת לגבות מחשבוני 

 רעות שדרות נותילד/תי השוהים במעו עבור

 

 לשכ"ל השנתי. בנוסף דצמבר(-)נובמבר השנה במהלך חודשי הנ"ל מחויבהתשלום 

 
 
 
 

 חתימה:______________ ___ ___שם ההורה: ________
 
 
 
 


