
 

  

 

 2020-2021 "אפתשלשנה"ל                                          :טופס הרשמה למעון 

 _______________________:תאריך רישום

  __________________________ המשפחשם   ________________:שם    פרטי הילד:
  לידה אריךת                                                 )ספרות 9ת.ז (

 בבית מס' טלפון                                            מגוריםכתובת 

 פרטי ההורים:  

 ספרות) 9אם ( ת.ז.                                             שם האם 

 ____________________________________ טלפון בעבודה   ________________________________סלולארי 

 _________________________________________________________________    מייל:

   ספרות) 9ת.ז אב (                                          שם האב

  טלפון בעבודה                                         סלולארי

 מייל:_______________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________כתובת וטלפון לשעת חרום : 

 ₪ 167סה"כ ₪ ,  34דמי ביטוח ₪ +  133 דמי רישום                        

 בכרטיס אשראי בלבדבבנק /בהוראת קבע  -לשנה מראש במעמד הרישום שכר הלימוד ישולם 

 .תשלום במועד הנקוב לא יאפשר המשך שהות במעוןידוע לי כי אי , משרד העבודה והרווחה עפ"ישכר הלימוד יקבע 

גבים בעבור ביטוח נ :דמי ביטוח ., אלא אם כן, לא עברו ועדת קבלהלא יוחזרו דמי הרישוםביטול רישום ע"י ההורים במצב של  :שימו לב
נהלים וכפוף ל העבודה והרווחהבפיקוח משרד באישור והמעון פועל  לא יוחזרו לאחר כניסת הילד למעון. דמי הביטוח .תאונות אישיות

העבודה להתעדכן בנהלים באתר משרד . לנוחותכם ניתן חופשות של מעונות יוםות שכר לימוד ולוח לוחל כפוף והנחיות מטעמו וכן 
  www.economy.gov.il והרווחה.

 במעונות בהתאם  ילדים קוימו וועדות לקבלה ושיבוץי העבודה והרווחהבמידת הצורך ולפי הנחיות של משרד  - ועדת קבלה 
 .תלע תמעלקריטריונים והנחיות המשרד המתפרסמים 

  באחריות ההורים להירשם לוועדות קבלה במשרד העבודה והרווחה ,          אינו מבטיח מקום במעוןותשלום רישום למעון .
 גוף המחליט מי מתקבל למעון.ה
 העבודה והרווחהערכת רישום למשרד  ה שילדו התקבל למעון מתחייב לשלוחהור.  
 במידה ותיקבע לבנכם/בתכם העבודה והרווחהע"י משרד  ה שכ"ל מלא הנקבעלמעון הינו בגוב:  התשלום לתשומת לבכם .

התחשבנות ותשלום  ךתיער ,בכפוף לשליחת ערכת רישום (או משרד הרווחה) העבודה והרווחהמשרד  ידרגת סבסוד ע"
 .םעודכן בהתאשכ"ל י

 .בחתימתי על טופס זה, הריני מאשר קבלת הודעות ממתנ"ס רמלה בטלפון הנייד 
 !רישום יתאפשר במתן אמצעי תשלום להוראת קבע בלבד 
 .עדכון שכר לימוד יעודכן בתחילת שנה בהתאם למשרד העבודה והרווחה 

 אנו מאשרים כי נמסר לנו עותק מלא של הסכם ההתקשרות עם המתנ"ס להפעלת מעונות.

 !!לימודים מוצלחת ובטוחה שנת
 

 ____________________:מס' קבלה__________________   חתימת המזכירות:    _________________ :חתימת ההורים


