הליך הרישום למעון
הורים יקרים ,
אנו מודים ושמחים על כך שבחרתם להפקיד את היקר לכם מכל בידינו  ,בכדי להקל נפרט מעט על
הליך ההרשמה למעון בארגוננו:

 .1מעונות נשי חרות פועלים בפיקוח של משרד הכלכלה  ,תקני כוח אדם ותפוסת ילדים
בכיתות נעשים לפי הנחיות והוראות משרד הכלכלה ומתעדכנים בהתאם לשינויים שמכניס
המשרד מעת לעת .
 .2במקרים בהם יש רישום יתר מתקיימת ועדת קבלה של משרד הכלכלה לפי נהלי המשרד .

 .3אנו מציעים לפני מילוי ערכת רישום למעון לוודא טלפונית מול מנהלת המעון המבוקש או
באמצעות כפתור צור קשר כי נותר מקום בקבוצת הגיל של ילדכם .
 .4באם נותרו מקומות עליכם לקרוא בעיון ולמלא את חוברת הרישום ,לחתום במקומות
המיועדים לכך ולהעבירה למנהלת המעון  .למעבר לערכת הרישום למעון לחץ כאן
 .5א .לאחר שתעבירו למעון את חוברת ההרשמה המלאה תקבלו טופס קבלה למעון מלא
וחתום על-ידי מנהלת המעון .
ב .כעת עליכם להיכנס לאתר משרד הכלכלה ולמלא בקשה לקבלת דרגת זיכוי ולצרף את
כל האישורים הנדרשים .
מצ"ב קישור
https://forms.gov.il/globalData/GetSequence/getHtmlForm.aspx?formType=daycar
e@moital.gov.il
ג .הדרגה הינה אינדיבידואלית ונקבעת בהתאם לקריטריונים שקבע משרד הכלכלה .
מצ"ב קישור
http://economy.gov.il/Employment/DayCareCenters/Parents/Documents/Tmicha/T
michaMeonot2016.pdf
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התשלום למעון מורכב מדמי רישום ,מקדמה ע"ח שכ"ל ספטמבר ותשלום שכ"ל שוטף .
דמי הרישום נגבים במהלך חודשים מאי עד אוגוסט .
מקדמה נגבית בחודש אוגוסט ומופחתת משכ"ל שוטף של חודש ספטמבר
בחודשים נובמבר עד יולי נגבה שכ"ל שוטף

 .7תעריף התשלום למעון נקבע ע"י משרד הכלכלה בהתאם לגיל הילד ,והוא מחושב לפי 12
חודשים  .בפועל נגבה שכ"ל על פני  11חודשים לפי הדרגה שנקבעה על-ידי משרד
הכלכלה  .עד לקבלת דרגה ממשרד הכלכלה ההורה נדרש לשלם שכ"ל מלא .
מצורפת טבלת עזר לחישוב גיל הילד מחודש ספטמבר . 2016
 .8לאחר שהטופס באתר משרד הכלכלה נשלח בהצלחה תקבלו אישור לכתובת הדוא"ל
שעליכם לשמור עד לקביעת הדרגה .
חשוב מאוד לשמור עליו מאחר והוא מהווה אסמכתא מתי נשלחה הבקשה לקבלת דרגה
וקובע את מועד תחילת הזכאות לסבסוד מטעם משרד הכלכלה .

