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 לכבוד   

 מפעילי צהרונים 
 שלום רב,         

    
 צהרונים – "אתשפהנדון: הערכות לשנה"ל 
 

צהרונים, ורשימת הישובים הזכאים לשנה"ל ל פתיחת מוטבנוהל  באתר האגף פורסם
מעונות  – העבודה הרווחה והשירותים החברתיים. הפרסום מופיע באתר משרד פ"אתש

 .פ"אתש –צהרונים  –יום 
לכלל האוכלוסייה ועד   6-7בלבד. אשכולות  6-10את הבקשות ניתן להגיש עבור אשכולות 

 נא לשים לב לרשימה המפורסמת באתר יתכנו שינויים.  למשפחות חד הוריות. 10אשכול 
 

 לגופים המבקשים סבסודפתיחת מוטב 
העבודה, הרווחה על ידי משרד לצורך סבסוד צהרונים ל מוטבגופים המבקשים לקבל 
בקשה בהתאם למפורט בנוהל מוזמנים להגיש  ,פ"אתשלשנה"ל  והשירותים החברתיים,

, ולצרף את האישורים הנדרשים. על הבקשה המפורסם באתר המשרד פתיחת מוטב
של משרד העבודה,  הצהרוניםבנושא  באתר האינטרנט הייעודי להתקבל, במלואה

 דהרווחה והשירותים החברתיים, עד למועד האחרון להגשת בקשה לפתיחת מוטב, קרי ע
 בקשה שתתקבל במוקד לאחר מועד זה לא תטופל ולא תידון.  .2020.10.15 ליום

ההחזר יינתן בהתאם לדרגת ההשתתפות, אך ורק החל מהחודש שקדם לתשומת לבכם! 
 לחודש בו התקבלה במוקד בקשה מקוונת להשתתפות המדינה בשכר לימוד.

 
  בלבד ועל גבי הנספחים המצורפים  פ"אתשאת הבקשות יש להגיש על גבי נוהל

 אבקש לקרוא בעיון את הנוהל  ולפעול לפיו. אליו.

  ולכן  ,לנוהל 3.3לפי סעיף בדואר עקב הקורונה, קיימת מגבלה על קבלת מסמכים
  בנושא הצהרונים אתר האינטרנט הייעודידרך רק את הבקשות יש לשלוח 

  נא להקפיד על צרוף המסמכים כפי שמופיעים בנוהל על מנת לצמצם את זמן
 .הטיפול

  לאחר קבלת אישור פתיחת מוטב ניתן יהיה להגיש בקשות להשתתפות בשכר
ההחזר באמצעות אתר האגף למעונות יום.  באופן מקוון בלבדלימוד )שאלונים( 

 יום הגשת הבקשה להשתתפות.ל החל מהחודש שקדםיתקבל הכספי להורים 
כל הנהלים המפורסמים באתר  אתהנרשמים לצהרון מחובתכם ליידע את ההורים 

 .פ"אתשהמשרד ביחס לשנה"ל 
 

ההחזר יינתן בהתאם לדרגת ההשתתפות, אך ורק החל מהחודש לתשומת לבכם! 
שקדם לחודש בו התקבלה במוקד בקשה מקוונת להשתתפות המדינה בשכר 

  לימוד.

 
  073פרטים ניתן לקבל באתר האינטרנט או במוקד הצהרונים "טלאול" בטלפון-

 .08:00-16:00 ה  בין השעות  -. המוקד פועל בימים א2100341

  להפעיל הצהרון בהתאם להוראות שקבע משרד לתשומת לבכם, הנכם נדרשים
החינוך במסגרת מסמך "קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות בשנת הלימודים 

בכל  3-8"ח להפעלה במסגרת תכנית "ניצנים" בתום יום הלימודים לגילאי תשע
 .הארץ" המופיע באתר משרד החינוך

 
            .ותודה על שיתוף הפעולהבהצלחה 

      
 בברכת שנת לימודים פורייה,  

 אמיר מדינה 
 אגף בכיר מעונות יום ומשפחתוניםמנהל  
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