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1. מועדי ההרשמה למשפחתונים:  
    תקופת הרישום למשפחתונים לשנה"ל תש"פ תתקיים בין התאריכים  2.2.2020-20.2.2020   

  
2. גילאי  הרישום:  

 א.   ילדים אשר נולדו בין התאריכים – 1.1.2018 – 1.6.2020  
 ב.   ילדים אשר נולדו החל  מה 1.9.2017 וקיבלו הפנייה מטעם המחלקה לשירותים חברתיים.  

  ג.   ילדים אשר נולדו בין התאריכים  31.12.2017-31.7.2016, שהוגדרו כ" מעוכבי התפתחות" ביחס לגילם, ע"פ     
        חוו"ד  של היחידה להתפתחות הילד.  

       ד.  ילדים אשר נולדו בין התאריכים  31.7.2016- 31.12.2017-   על בסיס מקום פנוי בלבד, ללא זכאות בתמיכת      
             שכר  הלימוד.  

       ה.  תינוקות מתחת לגיל 6  חוד' בצירוף אישור רפואי לגבי בשלותו, בריאותו והתאמתו למסגרת חינוכית    
     קבוצתית.  

  
3. שלבים בהליך הרישום:  

  א.  ביקור ההורים במשפחתונים בתקופת ההרשמה, בין התאריכים: 2.2.20-20.2.20, בימים ב-  ג- ד,   
             בין השעות 09:00-11:00 ו/או בתיאום עם המטפלות.  

  
       ב.  מילוי טופס " בקשה לרישום ילד למשפחתון" תוך ציון עד 2 העדפות למשפחתון נבחר והעברתו לרכזת  עם      
             המסמכים הנלווים, כפי שמפורסם באתר האגף למעונות יום ומשפחתונים , לצורך בחינת קדימות בוועדות      

             הקבלה.   
 מסמכים נדרשים לוועדת קבלה: אישור רפואי , צילום תעודות זהות של ההורים+ ספח,  תלוש שכר של אחד 
מהחודשים נובמבר או דצמבר או ינואר 2020 של שני ההורים. עצמאים – שומה מודפסת. אם בחל"ד – תלוש 

מלא לפני חל"ד (מהשנה שקדמה לרישום) ומסמכים נוספים על פי פרסום באתר  המשרד.  
  

      ג. ילדים ממשיכים-  ישלמו דמי רישום בסך 133 ₪ עד תום הרישום.  
  

       ד. ימי קבלה לרישום וברורים: בתקופת הרישום יש להירשם אצל רכזת המשפחתון ולהביא המסמכים הנדרשים      
           לצורך הגשת הבקשה לוועדת קבלה.   

  
ה.  וועדת קבלה – במשפחתונים בהם מספר הנרשמים גבוה מהתפוסה המאושרת תתקיים וועדת קבלה בהתאם 

לנוהל סדר קבלת ילדים שיפורסם באתר האינטרנט של המשרד. 
וועדת הקבלה תדון רק בילדים אשר הוגשו עבורם כל המסמכים הנדרשים וצורפו לבקשת הרישום.  

הגשת הבקשה כולל המסמכים המצורפים – אין בה כדי להוות אישור לגבי קבלת הילד למשפחתון.  
 

ו.  מתן תשובה לנרשמים – תשובות ימסרו להורים על קבלה או אי קבלה למשפחתון רק לאחר וועדת הקבלה, על 
פי הנחיות המשרד. 

 
ז.  תשלום דמי רישום (133 ₪)  ודמי ביטוח( 49 ₪)  לחדשים – ישולמו בבנק הדואר או דרך אתר האינטרנט 

העירוני . רק תשלום דמי רישום יאפשר שמירת מקום במשפחתון. דמי רישום לא יוחזרו בכל מקרה. במקרה 
של ביטול רישום לפני תחילת שנת הלימודים, תתאפשר החזרת דמי הביטוח בהתאם למסמכים נדרשים. 

  
ח.  אישור קבלה למשפחתון בחתימת הרכזת, לצורך רישום באגף מעונות יום, יועבר להורים לאחר הודעה על 

אישור קבלה למשפחתון ותשלום דמי הרישום. 
 

ט.  רישום במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים –"בקשה מקוונת להשתתפות בשכר לימוד"  יוגשו 
על ידי ההורים באופן עצמאי באמצעות האפליקציה "רישמעון"  וכן באמצעות אתר האינטרנט של המשרד 

נוהל רישום ילד למשפחתון 
לשנה"ל תשפ"א 

 

     http://www.employment.molsa.gov.il/rishum
          לברורים  ניתן לפנות למוקד טלאול לטלפון: 1-2222-969 או 2969 *      

      מילוי השאלון הינו חובה, אף אם ההורים מוותרים על בחינת זכאותם לתמיכה וקבלת דרגה.  
      אי קליטת ילד במערכת הממוחשבת של המשרד, ימנע קליטת הילד במשפחתון בתחילת שנת הלימודים.  

  
י.  מקדמה בסך 570 ₪  תשולם למנהלת המשפחתון עם קבלת ההודעה על קבלה למשפחתון. 

מקדמה תוחזר למבטלים עד לתאריך 31.7.2020  
 


