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  להורים מידע דף
  צהרונים לימוד שכר לסבסוד בקשות להגשת מקוון הרשמה שאלון למילוי הנחיות

 2018 – ט"תשע הלימודים לשנת
 הורים יקרים,

 
 השתתפות בשכר הלימוד.לצורך  משרד הכלכלה שלכי הצהרון בו לומד ילדכם קיבל אישור הכרה  ,אנו שמחים לבשר לכם

 
 איך ומתי שולחים  בקשה לסבסוד?

 באמצעות אתר האגף למעונות יוםבנפרד  ילד כל עבור בלבד מקוון הרשמה שאלון למלא יש 
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 ולא תינתן זכאות לתמיכה בקשות שיוגשו לאחר מועד זה לא יטופלו. 

  בקשה הדם לחודש בו התקבלה קינתן אך ורק החל מהחודש שיההשתתפות סכום ואילך  1.1.19בקשות שיוגשו מיום

 לצהרון, המאוחר מבניהם.יסת הילד תאריך כנמהחל במוקד או מקוונת ה

 מי יכול להגיש בקשה לסבסוד?

 סבסוד(. )קבלת לתמיכה זכאותם על מוותרים ההורים אם אף נדרש ההרשמה שאלון מילוי 

 חמישה ימים בשבוע בלבדים בצהרון הבקשה להשתתפות תוגש עבור ילדים השוה. 

  בלבד! (יוני לחודש 30 ועד – ספטמבר חודשל 1-מעבור שנת הלימודים תשע"ט )הבקשה הינה 

 הנחיות למילוי השאלון

 1222-2969 -מטלפון קווי או  *2969 -מנייד קליטת השאלונים וטיפול בקביעת הדרגות, מתבצע ע"י חברת טלאול בלבד. 

  בלבדוכתובת מייל של ההורים חובה למלא מספרי טלפון . 

 הצהרונים, אשר קיבלתם בצירוף למסמך זה." חתום ע"י יחידת 6 נספחו"" קבלה אישור" יםפסיש לצרף לבקשה את הט 

 שהטיפול מנת על הזכאות וזאת לבחינת הנדרשים המסמכים מלוא את המקוון ההרשמה לשאלון לצרף מומלץ, שניתן ככל 

בעת  הנדרשים המסמכים יתר ברשותך ואין במידה .בפועל לזכאותך בהתאם הדרגה ותאושר ויעיל מהיר יהיה בבקשתך

 .22.6.19עד ולא יאוחר מיום במערכת הבקשה קליטת לאחר לצרפם יש - הבקשה הגשת

  22.6.2019השלמת מסמכים יתקבלו עד ולא יאוחר מיום. 

 בקרה לצרכי אותו שימרו במערכת. השאלון לקליטת אסמכתא המהווה, בקשה מספר יתקבל הרישום תהליך בסיום ,

 .למוקד פנייה בכל והזדהות מעקב

 של באתר האינטרנט המדינה השתתפות וגובה לו שנקבעה הדרגה בדבר מידע לקבל יוכל ההורה – הדרגה קביעת עם 

 משרד העבודה והרווחה.

 הערות 

  ,בכל מקרה ולמען הסר ספק, משפחה אשר תקבל השתתפות בשכר הלימוד ממשרד הכלכלה והנחה מהחברה העירונית

 שיעור ההנחה יחושב על פי הגבוה מבין השניים.

 לחברה  ישירות המשרד ידי על יועבר וכרמ בצהרון השוהה ילד בגין לו זכאי ההורה כי נקבע אשר ההשתתפות סכום

 )תוך חודשיים מיום קבלת הדרגה(. SMSהעירונית, אשר תכין המחאות ותעדכן את ההורים בהודעת 

 
 בכבוד רב,

 ורד לוי
 מנהלת צהרוני גני ילדים
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