
 
 

 לאזרח ותיקהשתתפות עצמית ותעריפים תקפים מרכז יום 
 מודל חודשי או יומי

 מודל חודשי טבלת השתתפות .1

 
הכנסה  דרגה

לנפש 
מסכום 

 (ש"ח)

הכנסה 
לנפש עד 

סכום 
 (ש"ח)

השתתפות עצמית 
חודשית בש"ח 
לשלושה ימים 

 בשבוע

השתתפות עצמית 
חודשית בש"ח 
לארבעה ימים 

 בשבוע

השתתפות 
עצמית חודשית 
בש"ח לחמישה 

 ימים בשבוע

1 0 4,460 90 120 150 

2 4,461 5,575 150 200 250 

3 5,576 6,690 230 300 400 

4 6,691 7,359 330 500 600 

5 7,360 8,029 460 750 950 

6 8,029 8,697 660 1,050 1,300 

7 8,698 9,366 950 1,400 1,700 

8 9,367 10,035 1,300 1,800 2,150 

9 10,036 10,704 1,700 2,250 2,650 

10 10,705  2,175 2,901 3,163 

  

 

 טבלת השתתפות שם הנוהל:
מרכז יום  :ותעריפים תקפים

 מודל חודשי או יומי לאזרח ותיק

 4.13הוראות תע"ס תקפות: 

אגף בכיר רשויות גורם אחראי: 
 המקומיות

 01.10.2022תאריך תחולה: 

 01.01.2023תאריך עדכון:  2מתוך  1עמוד  טבלת השתתפותסוג הנוהל: 



 

 

 טבלת השתתפות שם הנוהל:
מרכז יום  :ותעריפים תקפים

 לאזרח ותיק מודל חודשי או יומי

 4.13הוראות תע"ס תקפות: 

אגף בכיר רשויות גורם אחראי: 
 המקומיות

 01.10.2022תאריך תחולה: 

 01.01.2023תאריך עדכון:  2מתוך  2עמוד  השתתפותטבלת סוג הנוהל: 

 תעריפים תקפים עבור מודל חודשי .2

 תע"סהוראת  תיאור תעריף סמל תעריף

 4.13 ציבורי –ימים  3 אזרח ותיקמרכזי יום ל 7042

 4.13 פרטי -ימים  3 אזרח ותיקמרכז יום ל 7045

 4.13 ציבורי -ימים  4 אזרח ותיקל מרכזי יום 7043

 4.13 פרטי -ימים  4אזרח ותיק מרכזי יום ל 7046

 4.13 ציבורי –ימים  5מרכז יום לאזרח ותיק  7044

 4.13 פרטי –ימים  5מרכז יום לאזרח ותיק  7047

 טבלת השתתפות מודל יומי .3

הכנסה לנפש מסכום  דרגה
 ()ש"ח

הכנסה לנפש עד סכום 
 ()ש"ח

סכום השתתפות 
 ליוםבש"ח 

1 0 3,525 15 

2 3,526 3,995 25 

3 3,996 4,465 38 

4 4,466 4,935 56 

5 4,936 5,640 78 

6 5,641  137 

 תעריפים תקפים עבוד מודל יומי .4

 הוראת תע"ס תיאור תעריף סמל תעריף

 4.13 פרטי -מרכז יום לזקן יומי  7004

 4.13 ציבורי -מרכז יום לזקן יומי  7002

 

 


