
 
 

 

 תשפ"א הרשמות לצהרוני גנים ובתי ספר

 הורים יקרים, 

, פורסמה בתקשורת ידיעה בלבד בדבר סבסוד 23.08.2020נכון ליום זה, יום ראשון, 

 בספטמבר.  01 - הצהרונים לשנת הלימודים הקרובה המתחילה ב

 נכון לרגע זה הרשויות טרם קיבלו הודעה רישמית ממשרד החינוך וממשרדאולם, 

 שירותים חברתיים )תמ"ת לשעבר(.העבודה, הרווחה וה

אנו בעיריית  בעת משבר כלכלי כתוצאה מנגיף הקורונה הפוקד את מדינת ישראל,

נשר ורשת המתנ"סים קשובים לכם התושבים ושומעים את קולכם, ולכן על מנת 

  להעניק לכם שירות מיטבישנוכל 

 ב' -אנו פותחים את ההרשמה לצהרוני הגנים וכיתות א'  ,01.09.2020 - ב
וללא  מלגות בלעדי של עיריית נשר מתקציב העירייה במתן

 סבסוד משרד החינוך והמשרד לשירותים חברתיים. 

 שירותים חבריים בגין צהרוני גני העבודה, הרווחה וה ההרשמה באתר משרד

כאשר תפתח טרם נפתחה.  -עבור בקשות לסבסוד על פי מבחן הכנסה ילדים 

ההרשמה מלגת העירייה תהיה בכפוף לנהלי משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים.

  לצהרוני כיתות ג' מותנית ראשית באישור לאיחוד קבוצות לימוד ההרשמה

 .וכן בתשלום מלא ללא סבסוד כהמתווה הקורונה, שטרם התקבל עד 

 הנחיות צו בריאות העם על פי במינימום נרשמים ו יתפתיחת קבוצות מותנ

 )קורונה(. 

על בסיס  –, ולאחר מכן 19:00בשעה  27.08.2020ההרשמה תסתיים ביום חמישי,   

 ההרשמה מתבצעת באמצעות אתר האינטרנט של המתנ"ס בכתובת מקום פנוי.
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 עושים למענכם ובשבילכם,

 רשת המתנ"סים נשר            עיריית נשר
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 ב' –כיתות א'  –צהרוני "ניצנים" בתי ספר 

 

 מחיר 

 ללא סבסוד

 מחיר 

 מסובסד ע"י עיריית נשר 

 כולל חגים

 בתי ספר כולל חגים 

 )סוכות, חנוכה ופסח(

935  ₪ 

 לחודש 

735  ₪ 

 לחודש

 

  בסבסוד מלא לנרשמים  -( )סוכות, חנוכה ופסח –החגים לכלל עלות הקייטנות

 בתחילת שנת הלימודים.

 ( 14עלות הקייטנה לנרשמים לחגים בלבד  )1,200 –ימים ₪. 

 .עלות הצהרונים לכיתות ג' במחיר מלא ללא סבסוד 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

צהרוני גני ילדים בשיתוף משרד העבודה, הרווחה 

 והשירותים החברתיים

 מחיר הצהרונים  הכנסה לנפש דרגה 

כולל קייטנת חגים )סוכות, 

 חנוכה, פסח( לחודש

 מחיר מלא 

 ללא סבסוד

 ₪  935 לא רלוונטי

מימון מחיר לאחר 

 ביניים שיועבר ע"י

 עיריית נשר

 ₪  735 לכלל התושבים 

 טרם נקבע ₪  2,600עד  3דרגה 

 טרם נקבע ₪  2,601-3,000 4דרגה 

 נקבעטרם  ₪  3,001-4,400  5דרגה 

 טרם נקבע ₪  4,401-5,300 6דרגה 

 ( 14עלות הקייטנה לנרשמים לחגים בלבד  )1,200 –ימים ₪. 

במידה ויאושר סבסוד הצהרונים על ידי משרד העבודה, הרווחה והשירותים 

 החברתיים, המתווה יופעל באופן הבא: 

  לקבלת סבסוד כתנאי ובאחריות ההורים יהיה להירשם באמצעות אתר משרד

 .ולקבל דרגההעבודה, הרווחה והשירותים החברתיים )התמ"ת לשעבר(, 



 
 

 

 משרד העבודה, הרווחה למען הסר ספק, הורים שלא יגישו טפסים ל

ישלמו את המחיר המלא של  לשעבר( תמ"תוהשירותים החברתיים )

 .ולא יקבלו מימון מגורמים אחרים הצהרונים

  על פי כתב התחייבות רשת המתנ"סים מול משרד העבודה, הרווחה והשירותים

( הורים אשר יאושרו ויקבלו דרגה ע"י המשרד, מימון 7)א'( ) 8החברתיים בסעיף 

הביניים יוחזר מרשת המתנ"סים לעיריית נשר, וההורים יקבלו החזר על פי 

 תנ"סים ולא תינתן מלגה/מימון ביניים נוסף.דרגתם ישירות מרשת המ

  יועברו הורים אשר יגישו את הטפסים ולא יאושרו לקבלת דרגה ע"י המשרד

 לדיון בועדת המלגות של עיריית נשר.

 

 


