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 "ו אלול תשפ"בכ

 2022ספטמבר  22

 

 נוהל ועדת חריגים לקביעת הנחות מיוחדות בדמי השתתפות בשכר לימוד

 בעל סמל צהרון/במעון יום/משפחתון

 מטרה .1

ת /ה משתייכו/שהפונה אינבמקרים או חריגות הוצאות רפואיות  קיימות בהןמתן סיוע עקב נסיבות מיוחדות 

 משפחתון יום או ות המדינה בעלות שכר לימוד במעוןלמתן תמיכות של השתתפ םלאוכלוסיית היעד הקבועה במבחני

 .)להלן: מבחני התמיכה(

 הרכב ועדת החריגים .2

 ( תמנה את כל החברים הבאים: או "ועדת החריגים" : "הוועדה"להלןועדת החריגים )

 או מי שמונה מטעמו ישמש כיו"ר הוועדה; אגף בכיר לעידוד תעסוקת הורים ת /מנהל (1)

 תעסוקת הורים לעידוד בכיראגף ת /מנהלאו ממלא מקום שימונה על ידי בכיר תכנון ותקצוב ת תחום /מנהל (2)

 בכיראגף ת /מנהלשימונה על ידי  לעידוד תעסוקת הורים בכיר אגף עובד  (3)

 אוכלוסיית היעד  .3

 או רפואיים מקרים סוציאליים 3.1

במחלת נפש או  החול בלבד(הגרעיני או הילדים של התא המשפחתי  )ההוריםאחד מבני המשפחה  3.1.1

 ;לעמוד בדרישות מבחני התמיכה ההוריםמאחד מבמחלה קשה אשר מונעת 

של אחת מהסיבות הבאות: מרצה עונש עומד בדרישות מבחני התמיכה באינו  ההוריםאחד מ 3.1.2

תית, חי מחוץ למסגרת המשפח, מכור לסמים, לאלכוהול, להימוריםעבודות שירות, /מעצר/מאסר

 . ידי גורם ממשלתי-המוכר עלבתהליכי שיקום במוסד  נמצאאו 

 לעמוד בדרישות הבאות: ההוריםבנוסף, על  3.1.3

 לימודים/דהועבביחס לאם, עליה להוכיח  מדרישות מבחני התמיכה כאשר מבוקשת חריגה -

לפני קרות הנסיבות בגינן  חודשים רצופים לפחות 3במשך מבחני התמיכה בהיקף הנדרש על פי 

 מבוקשת החריגה. 

ביחס לאב, על האם להוכיח עבודה בהיקף מדרישות מבחני התמיכה כאשר מבוקשת חריגה  -

 ש"ש לפחות. 20בהיקף של  3.1.2הנדרש על פי מבחני התמיכה, ובמקרים לפי סעיף 

 הוצאות רפואיות חריגות 3.2

במידה והמשפחה נושאת בהוצאות רפואיות בשל מחלת אחד מבני המשפחה )ההורים או הילדים של התא 

 בלבד( ובלבד שחלים כל התנאים הבאים: הגרעיני המשפחתי 

סא ירכישה של עזרים רפואיים מחויבים כגון: כ מדובר בהוצאות רפואיות שאינן שגרתיות, ובכלל זה 3.2.1

לא הסתייעות בצוות רפואי וכד'. יובהר כי  ,נן בסל הבריאותרכישת תרופות יקרות שאי ,גלגלים

פרט למקרים חריגים ביותר של , יים, רפואת שיניים, רפואה פלסטית: משקפמדובר בהוצאות כגון

 ;ניתוחים בעקבות תאונה וכד'
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 אין יכולת לקבל את הפריט הרפואי הנדרש מכל גורם אחר ללא תשלום; 3.2.2

או ביטוח פרטי )לרבות במסגרת ביטוח רפואי  מכל גורם אחר אין זכאות להחזר עבור הוצאה זו 3.2.3

 , וזאת בהתאם להצהרת מגיש הבקשה על גבי טופס הפנייה לוועדת החריגים. אחר(

 סוגי ההוצאות הרפואיות: 3.2.4

 .ומעלה₪  2,000הוצאה רפואית חד פעמית של  -

 3לפחות  לתקופה שלאשר הוצאה בפועל , ומעלה₪  400של  וחודשיתהוצאה רפואית קבועה  -

 . בעתיד ה גםיאציש צורך להמשיך להווגורם רפואי קבע כי  חודשים ברצף

 עפ"י שיקול דעת הוועדה – םחריגי מקרים  3.3

 אופן הגשת הבקשה (4)

  .בצירוף כל המסמכים הנדרשים באתר האגף המפורסם  טופס מקווןבאמצעות הבקשה תוגש 

 המסמכים שיש להגיש (5)

 מגיש הבקשה על פי נוהל זה יגיש את כל המסמכים הבאים:

הסמוכים  הנסיבות בגינן מבוקשת החריגהטרם קרות תלושי שכר בגין חודשי עבודה מלאים ורצופים   5.1

 למועד הגשת הבקשה;

מטעם הרופא המומחה המקצועי הנסיבות הרפואיות המתוארות בבקשה אישורים רפואיים המעידים על  5.2

 תעסוקתי;והמצב הרפואי משפיע על היקפי התעסוקה יש לצרף גם אישור מרופא  במידהו

דו"ח סוציאלי התומכות בנסיבות המתוארות בבקשה; או לחילופין מטעם גופים רשמיים אסמכתאות  5.3

המתוארות  המעיד על הנסיבות מטעם רשות מקומית או מטעם כל גוף רשמי אחר, חתום על ידי עו"ס

 בבקשה.

 כל מסמך אחר הרלוונטי לקביעת הזכאות.  5.4

 

 נהלי עבודת הוועדה וסדרי דיון (6)

במידה ולא צורפו כל המסמכים  .הוועדה תדון בבקשה אך ורק במידה שצורפו אליה כל המסמכים כנדרש בנוהל זה

 אל מבקש התמיכה בבקשה להשלים מסמכים. האגף, יפנה הנדרשים

 החלטות שבסמכות הוועדה לקבל (7)

 : החלטות הוועדה יתקבלו ביחס לדרגת הזכאות ולמשכה בהתאם לנסיבות, כדלקמן 7.1

תהא רשאית הוועדה לקבוע כי ייראו בהורים כעומדים  – 3.1בכל המקרים המנויים בסעיף  7.1.1

 מבחני התמיכה לעניין קביעת דרגת השתתפות בשכר לימוד.  תבדרישו

מההכנסה במידה ותאושר הכרה בהוצאות האמורות, יופחת  – 3.2בכל המקרים המנויים בסעיף  7.1.2

 חודשים.  12-סכום ההוצאה החודשי המוכר. הוצאה חד פעמית תחולק ל המשפחתית

 ההחלטה תהיה תקפה למשך שנת הלימודים כולה או לזמן מוגבל, הכל בהתאם לנסיבות המקרה.  7.2

הוגשו באיחור בשל אחת הסיבות המנויות בסעיף ש לדרגה זכאותבבקשות בנוסף, רשאית הוועדה לקבוע כי  7.3

, או מיום כניסת הילד למסגרת, המאוחר מביניהםלימודים השנת רגה מתחילת תחול הזכאות לדלעיל,  3

  .ובלבד שבקשת הזכאות הוגשה במהלך שנת הלימודים

 

 

https://go.gov.il/daycare
http://www.labor.gov.il/
http://www.molsa.gov.il/Shimushon/ContactUs/Public/Pages/ContactUsForm.aspx
https://govforms.gov.il/mw/forms/DaycareExceptionsCommittee@labor.gov.il
https://www.gov.il/he/service/application-exceptional-committee-to-set-special-discounts-on-daycares-tuition


 

 

 

 

 

 

  www.labor.gov.il  -אתר זרוע העבודה  | https://go.gov.il/daycare -אגף  אתר
 טופס פניות הציבור | 7696498-074 פניות ציבור.|  9533300-03| טל.  קרית הממשלה, ירושלים 5בנק ישראל 

 ג"פתש

 

 ועדת חריגים עליונה (8)

 ( תמנה את כל החברים הבאים: "העליונה "הוועדה)להלן:  העליונה ועדת החריגים 8.1

 או נציג מטעמם;בכיר לעידוד תעסוקת הורים אגף ת /מנהל -

 ת המשרד או נציג מטעמם;/חשב  -

 היועץ המשפטי של המשרד או נציג מטעמו. -

 אשר לא נכללים באוכלוסיית היעדועדת החריגים תעביר לוועדה העליונה רק מקרים חריגים במיוחד,  8.2

הטוענים כי הם עוסקים בעיסוק  הוריםבכלל זה תדון הוועדה בבקשות של  .לעיל 3בסעיף  כהגדרתה

)עבודה או לימודים( קבוע ומשמעותי שאינו כלול בהגדרת אב עובד או אב לומד במבחני התמיכה )לדוגמה, 

 עובד או מקבל מלגה(.  ואינובן זוג של אם, הלומד לתואר שלישי )דוקטורט( 

על החלטותיה של ועדת החריגים והיא לא תדון בבקשות  לא תשמש כערכאת ערעורועדת החריגים העליונה  8.3

 .לגבן התקבלה החלטה על ידי ועדת החריגים

תהייה סופית ולא ניתן  ההחלטנסיבות המקרה. ה המוצדקת לאורועדת החריגים רשאית לקבל כל החלטה  8.4

 יהיה לערער עליה.

 כפל תמיכות (9)

המחלקה לשירותים חברתיים ברשות המקומית או  מי שמקבל השתתפות בגין שהות ילדו במעון / משפחתון מטעם

 מכל גורם אחר לא יהיה זכאי לקבל תמיכה על פי נוהל זה.

ועד  או א' אלול תשפ"ב לפי העניין 01.09.2022"ג מיום א מתחילת שנת הלימודים תשפישל נוהל זה ה תחילתו  (10)

 נוהל מעודכן ככל שיהיה . פרסום ל
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