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 ד"תשפ –מעונות 
 

 
 :למעוןותשלום  תנאי רישום

 חה. ידוע לי שעלי לבצע רישום ותשלום למעון עד שבועיים מיום קבלת תשובה חיובית ממשרד העבודה והרוו •

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

 . 01.01.2021 -ד אך ורק לילדים שנולדו החל מההרישום מיוע •

 .במידה ואבטל את הרישוםיוחזרו לא ידוע  לי כי דמי הרישום  •

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

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

 בהתאם ל"נוהל כיתה מעורבת". ו בהתאם לנוהל משרד העבודה והרווחההתבצע השיבוץ למעון  •
 

 נהלים בשגרת קורונה: 
  , משרד הבריאות ורשת התחלה חכמה.החינוךהמעון פועל בהתאם להנחיות משרד 

 .במקרה של סגירת מערכת החינוך יינתן זיכוי מלא •

 לא לקיים פעילות עקב מחסור בכוח אדם. נעדכן בזמן אמת ועל ימים אלו יינתן זיכוי מלא.במקרה ונאלץ  •
כהיעדרות עקב מחלה אשר עליה אין תמשיך להיחשב היעדרות זו  בגין בידוד אישי או חלילה מחלת קורונה. נתן זיכויילא י •

 החזר כספי.

י משרד הבריאות ומשרד העבודה והרווחה. יתכנו ע"מעונות המתנ"ס כפופים להנחיות ונהלים המתפרסמים מעת לעת  •
 שינויים בהפעלת המעון, אנו נפעל ע"פ ההנחיות המחייבות אשר יובאו לידיעתכם. 

 .בכפוף למתווה קורונה –קיום חוגים  •
 

 תשלומים למעון: 

 .בהתאם לקבלת תשובה ממשרד העבודה( - יוני)בחיוב חודש  -₪(  133דמי רישום ) •

 יוניבחיוב חודש  -₪(  570מקדמה ) •

 יוניבחיוב חודש  -₪ (  38ביטוח )  •

 . והשירותים החברתיים הינו מדורג ונקבע ע"י משרד העבודה והרווחה שכר הלימוד •

 : ירוט מרכיבי תוכנית "סל שירותים מועשר"פ

 סטנדרטים מקצועיים ואיכותיים  -סל שירותים מועשר
 

 ובהתאם להמלצת הרשת:  7:00-16:00לכלל הכיתות במעון הפועל בין השעות להלן פרוט סל שירותים הנוספים 
  .א

      פירוט  הסל בש"ח הזנה וכח אדם  מרכיבי סל
 ₪ 29 תבשרימנה  –סל הזנה 

 ₪ 167 סל  תוספת כח אדם
 ₪ 196 סה"כ

  .ב
  פירוט הסל  בש"ח העשרה מרכיבי 

 חוגי העשרה
 הצגות בשנה לכל ילדי המעון 3

פחתי, תמונה אישית, תמונת הפנינג מש
 מחזור 

חוג במתכונת שבועית.  -₪  80 -*תינוקות
חוג במתכונת שבועית וחוג  -₪  95 -*פעוטות

 במתכונת דו שבועית. 
חוג במתכונת שבועית וחוג  -₪  100 –*בוגרים 

 במתכונת דו שבועית ותוכנית "ספריית פיג'מה".
 

 הנחות לסל העשרה
 ילדים במעון 2ות ולמשפחות עם הנחה למשפחות חד הורי 10%
 ילדים ומעלה במעון 3הנחה למשפחות עם  15%
 הנחה לילדי הרווחה 25%

 
 משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים. -*בכפוף לנוהל של סל שירותים חריג 
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