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 ג"תשפ –מעונות 
 

 
 

 

                  אריך הרשמה:_________________ת             

 

 ג"פתש – למעוןטופס הרשמה 
 * הטופס מיועד למעוניינים בתשלום באמצעות הוראת קבע בבנק  בלבד!

  .)טפסי רישום מקוונים( ניתן לבצע באתר המתנ"סכרטיס אשראי *  למעוניינים ברישום ותשלום באמצעות 
 

 נא סמן/י את המעון אליו התקבל הילד:
 
  מעון הצור   מעון הצפצפה   מעון חלמיש  מעון נופי הסלע 
 

 פרטי הילד 
 

 ז / נ -________  מין _________ ה/הילדפרטי של _____  שם ______________של הילד/ה  שם משפחה

 )נא הקפד/י ברישום מדויק של תאריך הלידה( _תאריך לידה ___________מס' תעודת זהות ____________

 

 פרטי ההורים 

 __________ בעבודהלפון ט ____________ פון ניידלט__ _ת.ז._______________ _________ שם האם

 __________ בעבודהלפון ט ____________ פון ניידל___ טת.ז._______________ _________ בשם הא

 כתובת _______________________________________      טלפון בבית _______________________   

 הרווק    גרוש/ה     אלמן/ה     נשוי/אה  מצב משפחתי :  

 : _______18מספר ילדים במשפחה עד גיל 

 אחים/יות  2 -כן          1אח/ות  -כן         לא  האם יש אח/ות נוספת במעון?  

 של "פעוטות בסיכון"(.  יש להגיש למנהלת המעון העתק של טופס הועדה ,)במידה וצוין כןלא    כן   סטטוס משפחות רווחה: 

 לא    כן   SMS  ?-האם אתם מאשרים קבלת הודעות ב

 א   ל  כן   האם אתם מאשרים קבלת הודעות בדואר אלקטרוני? 

 ________________@  ______________________כתובת המייל: ____________________

 _____ ___שם הרופא המטפל: _________ ___ ____________ :ה/שם קופת חולים בה חבר הילד

 ________________________________________________________________ה/הערות לגבי הילד

הלך השנה הילדים מצולמים בפעילויות מגוונות והתמונות משמשות לתיעוד התהליכים במידוע לי כי  •

       החינוכיים במעון ולצרכי הדרכה של הצוות החינוכי.

)סטילס+וידיאו( לצרכי פרסום פעילויות המתנ"ס והמעון  תמונות של ילדיכם  לפרסם במידה ונרצה •

 ובטלוויזיה הקהילתית. בעיתון"ס, בחוברת הרישום, בפייסבוק של המתנ באתר האינטרנט של המתנ"ס,

 א מאשר/תלאני        אני מאשר/ת          נבקש את אישורכם

       .במעון הכיתתי / המעון לצרכי שיתוף פעילויות בוואטסאפ תמונות של ילדיכםבמידה ונרצה לפרסם  •

 אני מאשר/ת       אני לא מאשר/ת   את אישורכם     נבקש 

 לשימוש המשרד

 מקדמה

 ביטוח

 דמי רישום 
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 ג"תשפ –מעונות 
 

 

                                                                     
 אופן התשלום

 .עבודה והרווחההייתכנו שינויים בסכומים על פי החלטת משרד 
 

   

 בבנק הוראת קבע]  [ 
 .והרווחה בהתאם לקבלת תשובה ממשרד העבודה - בחיוב חודש אפריל /יולי -₪  133 דמי רישום

 ייגבה בהוראת הקבע המוגדרת במערכת   31.07.22 לתאריך₪  570קדמה ע"ס מ
 ייגבה בהוראת הקבע המוגדרת במערכת  31.07.22 לתאריך  ₪ 35 יטוח ע"סב

  
או אסמכתא בנקאית הקמת הוראת קבע )   טופס הוראת קבע את הבנק על במידה ואין הוראת קבע פעילה יש להחתים

 ( ולצרף לערכת הרישום.1410קוד מוסד 
 

 .  ללא הוראת קבע חתומה הרישום לא תקף
  

 אנא מלאו את הפרטים הבאים:  בבנק  אם קיימת הוראת קבע

 שם בעל הוראת קבע פעילה במתנ"ס____________________

 ____________ _________ מס' חשבון ________ מס' סניף בנק       

 
 תנאי רישום ותשלום למעון:

 לום למעון עד שבועיים מיום קבלת תשובה חיובית ממשרד העבודה והרווחה. ידוע לי שעלי לבצע רישום ותש •

ידוע לי שבמידה ולא אבצע רישום ותשלום עד שבועיים מיום קבלת תשובה חיובית ממשרד העבודה והרווחה,  •
 לא יישמר מקום במעון עבור ילדי.

 . 01.01.2020 -הרישום מיועד אך ורק לילדים שנולדו החל מה •

 .במידה ואבטל את הרישוםיוחזרו לא י דמי הרישום ידוע  לי כ •

 ידוע לי כי דמי הביטוח לא יוחזרו לאחר כניסת הילד/ה למעון. •

תאריך פירעון זה וכי  סגירת חוב אחרלאך ורק יתבצע רישום , החוב במתנ"ס ת/בעלואני במידה ידוע לי כי  •
 למעון.החוב יירשם כתאריך הרישום 

 בהתאם ל"נוהל כיתה מעורבת". ו נוהל משרד העבודה והרווחהבהתאם להתבצע השיבוץ למעון  •
 

 נהלים בשגרת קורונה: 
 

  המעון פועל בהתאם להנחיות משרד העבודה והרווחה, משרד הבריאות ורשת התחלה חכמה.
 המעון יינתן זיכוי מלא בגין ימי במקרה של סגירת מעון או כיתה בעקבות חשיפה לחולה מאומת במסגרת  .1

  שלא התקיימו . הפעילות
 במקרה של בידוד ילדי המעון/ כיתה בהוראת משרד הבריאות, יינתן זיכוי מלא מהיום הראשון.   .2
במקרה ונאלץ לא לקיים פעילות עקב מחסור בכוח אדם )חולה/ מבודד(. נעדכן בזמן אמת ועל ימים אלו יינתן    .3

 זיכוי מלא.
היעדרות זו תחשב כהיעדרות עקב מחלה אשר עליה אין  לילה מחלת קורונה.בגין בידוד אישי או ח נתן זיכויילא י   .4

 החזר כספי.
.   מעונות המתנ"ס כפופים להנחיות ונהלים המתפרסמים מעת לעת ע"י משרד הבריאות ומשרד העבודה והרווחה. 5

 יתכנו שינויים בהפעלת המעון, אנו נפעל ע"פ ההנחיות המחייבות אשר יובאו לידיעתכם. 
 
 

 לי.והם ברורים והתשלום שום ני מאשר/ת את תנאי הריא 

  (מופיע באתר המתנ"ס) "סל שירותים מועשר"אני מאשר שקראתי את פירוט מרכיבי תוכנית 

 
 
 
 

 
 חתימה__________________ שם ומשפחה:_____________ מס' ת.ז._______________

 
 
 

 קורונה לא ניתן להגיע למעון בתקופת משרד העבודה בהתאם לנוהל 
 ( 06)  29והמשפחה , צמח השדה  בתיבת השרות במרכז הגיל רך ערכת הרישום בצירוף המסמכים יש להניח את 
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