
 

 

 

 במעונות יום ומשפחתוניםהשתתפות עצמית 

 טבלת השתתפות .1

הכנסה  דרגה
לנפש 

מסכום 
 ( ש"ח)

הכנסה 
לנפש עד 

סכום 
 )ש"ח(

השתתפות 
עצמית לחודש 
תינוק במעון 
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השתתפות 
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פעוט במעון 
 יום )ש"ח(

 השתתפות
לחודש עצמית 

מעון יום 
 שיקומי )ש"ח(

השתתפות 
עצמית לחודש 

תינוק 
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השתתפות 
עצמית 
לחודש 
פעוט 

במשפחתון 
 )ש"ח(

97 0 400 100  100  100  100  100  

96 401 700 290  188  188  290  188  

95 701 900 355  270  270  355  270  

1 901 1,050 610  468  468  528  517  

2 1,051 1,600 716  550  550  603  582  

3 1,601 2,100 1,080  873  873  864  853  

4 2,101 2,600 1,325  1,045  1,045  1,005  995  

5 2,601 3,000 1,589  1,254  1,254  1,176  1,151  

6 3,001 3,500 1,674  1,313  1,313  1,237  1,206  

7 3,501 4,000 1,940  1,484  1,484  1,418  1,378  

8 4,001 4,400 2,110  1,640  1,640  1,568  1,513  

9 4,401 4,900 2,258  1,747  1,747  1,688  1,634  

10 4,901 5,300 2,364  1,843  1,843  1,779  1,714  

11 5,301 6,000 2,718  2,088  2,088  2,045  1,965  

12 6,001  2,718  2,088  2,088  2,045  1,965  

 

 

השתתפות עצמית  שם הנוהל:
 במעונות יום ומשפחתונים

, 6.20, 5.6, 5.15הוראות תע"ס תקפות: 
8.10 ,8.37 ,10.2 ,14.12 

 

אגף בכיר רשויות  גורם אחראי:
 המקומיות

 01.09.2021 :תחולהתאריך 

 01.09.2021תאריך עדכון:  2מתוך  1עמוד  טבלת השתתפויותסוג הנוהל: 



 

 

השתתפות עצמית  הנוהל:שם 
 יום ומשפחתונים במעונות

, 6.20, 5.6, 5.15הוראות תע"ס תקפות: 
8.10 ,8.37 ,10.2 ,14.12 

 

אגף בכיר רשויות  גורם אחראי:
 המקומיות

 01.09.2021 :תאריך תחולה

 01.09.2021תאריך עדכון:  2מתוך  2עמוד  טבלת השתתפותסוג הנוהל: 

 תעריפים תקפים .2

 סוג השתתפות תיאור תעריף סמל תעריף

 תינוק במעון יום מעון יום רב תכליתי תינוקות משבע בבוקר עד שבע בערב 6309

 תינוק במעון יום פרטי - מעון יום רב תכליתי תינוקות משבע בבוקר עד שבע בערב 6319

 תינוק במעון יום חר הצהרייםארבע א- יתי תינוקות שבע בבוקרמעון יום רב תכל 6804

 תינוק במעון יום פרטי -חר הצהריים ארבע א-ינוקות שבע בבוקרמעון יום רב תכליתי ת 6814

 תינוק במעון יום פרטי -מעונות יום לתינוקות  8012

 במעון יום תינוק מעונות יום לתינוקות 8014

 תינוק במעון יום חר הצהרייםארבע א -תינוקות משבע בבוקר  מעון יום 9105

 תינוק במעון יום שבע בערב -מעון יום תינוקות משבע בבוקר  9106

 תינוק במעון יום שבע בערב - ר הצהרייםום תינוקות מארבע אחמעון י 9112

 פעוט במעון יום שבע בערב -ם רב תכליתי פעוטות משבע בבוקר מעון יו 6308

 פעוט במעון יום פרטי -מעון יום רב תכליתי פעוטות משבע בבוקר עד שבע בערב  6318

 פעוט במעון יום ארבע אחר הצהריים –מעון רב תכליתי שבע בבוקר  6803

 פעוט במעון יום פרטי –ארבע אחר הצהריים  –מעון רב תכליתי שבע בבוקר  6813

 פעוט במעון יום פרטי  –מעונות יום לילדים  8011

 פעוט במעון יום מעונות יום לילדים 8013

 פעוט במעון יום ארבע אחר הצהריים –מעון יום פעוטות משבע בבוקר  9101

 פעוט במעון יום שבע בערב –מעון יום פעוטות משבע בבוקר  9102

 פעוט במעון יום שבע בערב –מעון יום פעוטות מארבע אחר הצהריים  9111

 מעון יום שיקומי מעון יום שיקומי משה ציבורי 1705

 מעון יום שיקומי מעון יום שיקומי משה פרטי 1708

 מעון יום שיקומי ציבורי - מעון יום שיקומי עיוורים 3405

 מעון יום שיקומי פרטי -מעון יום שיקומי לאוטיסטים  4601

 מעון יום שיקומי ציבורי -מעון יום שיקומי לאוטיסטים  4602

 מעון יום שיקומי ציבורי -מעון יום שיקומי לנכים  5909

 מעון יום שיקומי פרטי - מעון יום שיקומי לנכים 5919

 תינוק במשפחתון תינוקות -( כולל ארוחות עותש 8משפחתון ) 8062

 פעוט במשפחתון ילדים -( כולל ארוחות עותש 8משפחתון ) 8065

 


