הודעה משמחת!
הרשמה לשנת הלימודים תשע"ח למעונות היום והמשפחתונים
פתיחת שנה"ל תשע"ח – יום רביעי א' באלול תשע"ז ()23.8.17
ההרשמה למעונות היום והמשפחתונים המוכרים על ידי משרד הכלכלה
בין התאריכים ו' בניסן ( – )2.4כ"ט בניסן ()25.4
למעון  /משפחתון בעל סמל ,יתקבלו:

•ילדים אשר נולדו החל מ1.1.2015 :
•ילדים אשר נולדו בין התאריכים  – 31.7.2013עד ה  31.12.2014ורופא או פסיכולוג מהמכון להתפתחות הילד
אישר כי הם "מעוכבי התפתחות" ביחס לגילם ומומלץ להשאירם שנה נוספת במעון /משפחתון.

היכן נרשמים?

הרישום למעונות יתקיים במעון ברח' ק .טעלז בימים :א' ,ב' ,ד' ,ה' בין השעות 14:00-19:00 :בלבד.
הרישום למשפחתונים יתקיים במחלקת חינוך במועצה בימים :א' ,ב'  ,ד' ,ה' בין השעות10:00-14:00 :
ביום ג' בין השעות.16:00-19:00 :

במה להצטייד בעת הרישום?

•תנאי לקבלת הילד למעון הוא הו"ק בתוקף .לשם כך ,הורים אשר להם הו"ק קיימת במועצה יציינו זאת
בטופס הרישום .הורים חדשים יש להצטייד עם מספר כרטיס אשראי בתוקף .וכן יש אפשרות לקבל טופס
להחתמת הו"ק בבנק.
•צילום ת.ז של שני ההורים  +ספח של הילדים  בו מצויין שם הילד הנרשם למעון/משפחתון.
•דמי רישום בסך של  .₪ 133 :במזומן או בציק בלבד .דמי הרישום לא יוחזרו להורים במידה וההורה הודיע על
ביטול הרישום לאחר ה  , 31.7.17במקרה של דחיה בועדת הקבלה יוחזרו דמי הרישום.
•תלוש משכורת הורים עובדים של אחד מהחודשים בין ינואר -למרץ .2017
•אישורי לימודים ממקום הלימוד בו מצויינים שעות הלימוד וסך המלגה.
•הורה עצמאי – שומה אחרונה.
•כל מסמך רישום יש להביא ב  2 -עותקים.
•צי'ק מקדמה ע"ס  ₪ 570לתאריך ה –  .31.7.17במידה והילד/ה נדחה בועדת קבלה המקדמה תוחזר במלואה.

רישום לאחר התאריכים הנ"ל יתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד.
לא יתבצע רישום ללא הצגת התשלום  +המסמכים הנ"ל.
שימו לב,
ועדות קבלה:
במקומות אשר בהם מספר הנרשמים גבוה מהתפוסה המאושרת ,תתקיים ועדת קבלה ,בהתאם לנוהל ועדות
הקבלה שנקבע על ידי משרד הכלכלה .בהחלטות הועדה נשקלים מספר קריטריונים בינהם:
•ילדים ממשיכים ,הנמצאים כבר במשפחתון  /מעון .
•ילדים בטיפול המחלקות לשירותים חברתיים.
•ילדים להורים עצמאיים (יחידניים) שעובדים  20שעות ומעלה בשבוע ,לפי היקף שעות העבודה.
•אחים של ילדים הנמצאים במשפחתון.
•ילדים להורים ששניהם עובדים ,לפי היקף שעות העבודה .ועוד.
כל אלו ,בנוסף למבחן הכנסה.
מקדמה:
הגופים המפעילים מעונות יום ומשפחתונים רשאים לגבות מקדמה על חשבון שכה"ל הראשון עד לסך ₪ 570
וזאת בתנאי כי במועד בקשת תלשום המקדמה אושרה סופית קבלת הילד למעון/משפחתון ,סכום המקדמה
שישולם יקוזז מהתשלום הראשון .דמי המקדמה יוחזרו במלואם גם במקרה בו מבטל הילד/ה רישום למעון/
משפחתון .ובתנאי שהביטול בוצע בכתב וניתן למנהלת המעון עד לתאריך ה – 31.7.17
השתתפות המדינה בעלות שכר לימוד:
•בעתיד יפורסמו מבחני התמיכה אשר יקבעו את אוכלוסיית הזכאים.
•המשרד יפרסם את המועד בו ניתן להתחיל להגיש בקשות לתמיכה.

