
 www.molsa.gov.il email@molsa.gov.il |אגף בכיר מעונות יום ומשפחתונים | 
 www.gov.il - אתר ממשל זמין

 02-6662801| פקס.  02-6662319| טל.  , ירושלים5רחוב בנק ישראל 

 

  

 

 
 נוהל מעבר מבנה צהרון באמצע שנה

 
 הצהרון בכתובת בו מתנהלצהרון מתקבל בגין המבנה הפיזי ל אישור המשרד

 .בעת הגשת הבקשהכפי שהצהיר מורשה החתימה של הארגון בפועל, 
 

על  )כתובת אחרת( להעביר את הצהרון למבנה אחרמעוניין במקרים בהם הארגון 
 מנהל הארגון לפעול כלהלן:

טרם מעבר למבנה אחר, יודיע מנהל הארגון למוקד טלאול במכתב רשמי  -

 מספר, תאריך המעבר למבנה החדש, חתימה, טלפון והארגון הכולל: לוגו

 צהרון.

לפתיחת מעבר למבנה חדש )כתובת חדשה( מחייב מילוי בקשה חדשה  -

 צהרון.ב מוטב

תאריך יעד להשלמת  יעביר לארגון משרדלאחר בדיקת הבקשה, ה -

לא תהיה התחשבות  במידה והחומר יגיע לאחר התאריך שייקבע .החומר

 או הארכת זמן לצורך השלמת מסמכים.נוספת 

נעל במערכת החל מתאריך עזיבת המבנה, הסבסוד בגין יהצהרון הישן י -

הישן. לכן על  צהרוןבתן יהיה לקלוט ילדים הילדים ייעצר בתאריך זה ולא ני

בטרם עזיבת המבנה על מנת  לקליטה של כל ילדי הצהרוןהארגון לדאוג 

 שההורים לא ייפגעו מחוסר סבסוד.

לכל הורי ילדי הצהרון על המעבר חובתו הבלעדית של הארגון להודיע  -

 לילדים ר הלימודסבסוד שכשולהדגיש את העובדה למבנה אחר 

ופתיחת הצהרון החדש החל מתאריך עזיבת המבנה. חידוש הסבסוד  יופסק

 השלמת כל התהליךרק לאחר ו ,בעמידה בכל הקריטריונים מחדש יםמותנ

 יחודש הסבסוד. 

חדש ניתן יהיה להעביר את כל הילדים שהיו ה פתיחת הצהרוןרק לאחר  -

החדש לצורך קבלת דרגה מהתאריך בו  צהרוןהישן אל ה צהרוןקלוטים ב

לצורך עדכון אוטומטי של דרגות  .עשה המעבר למבנה הצהרון החדשנ

הישן, הארגון יעביר מכתב רשמי אל המוקד בו  צהרוןהילדים כפי שהופיעו ב

חדש והמוקד יבצע זאת  צהרוןישן ו צהרוןטבלה עם רשימת הילדים, ת"ז, 

 .פתיחת הצהרון החדשמתאריך 

בכל שנה  31.3יום מאוחר לא ישינוי במהלך שנת הלימודים יוכל להתבצע  -

וזאת על מנת שנוכל לבצע קליטת הילדים ומתן הדרגות במטרה לא לפגוע 

 במתן הסבסוד לילדים.
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