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מידע אודות בקשות סיוע בהשתתפות שכר לימוד לצהרונים / 

 מועדוניות

תשלום שכר הלימוד בצהרוני יים מקיים ועדות לסיוע בהשתתפות האגף לשירותים חברת

 עירוניים נים ג

 לתושבי גבעתיים.ומועדוניות בית ספר בגבעתיים ( 11///1-ב 3ילדים שימלאו להם )

 פעילים באגף לשירותים חברתיים.בעלות תיקים הסיוע יינתן למשפחות 

הנחה למעשה עד לקבלת הקבלת את  מבטיחהפות אינה הגשת הבקשה לסיוע בהשתת

 תשובה רשמית מהוועדה.

 הורים למסגרות.ההשתתפות קבע דרגת לאחר קבלת תשובה חיובית מהוועדה ת

 

   -מועדי רישום 

13/05/2011-25/0//2011 

שפר י הנדרשיםקדם והעברת המסמכים רישום מו, מספר המקומות ספורים ומוגבלים

ע בהשתתפות שכר הלימוד במסגרות ילדיכם דרך האגף לשירותים את סיכוייכם לסיו

 חברתיים.

 

 1שלב 

  :צהרון גן מועדונית בית הספר/ל רישום

צהרון גן הינו השלב הראשון בתהליך ובטרם פנייתכם אל לת בית ספר או מועדונילרישום 

 מאושר. האגף לשירותים חברתיים. עליכם לפנות ישירות למסגרת של ילדיכם ולבצע רישום

 

 2שלב 

 :מוכרות כלקוח בשירותי הרווחהזכאות ו

עובדים הסוציאליים באגף לשירותים העליכם להיות מוכרים ומטופלים פעילים אצל אחד מ

 חברתיים.

מעוניינים בסיוע בהשתתפות שכר הלימוד דרך אגף לשירותים  ואתםבמידה ואינכם מוכרים 

 חברתיים, 

 לה.ת לעו"ס תורן בשעות הקבלפנו ניתן

 שעות שבועיות, יש לגשת אל משרד הכלכלה. 22שעובדים מעל  –הורה עצמאי )אב/אם( 

 .שעות שבועיות, יש לגשת אל משרד הכלכלה 20שעובדים מעל  -הורה יחידני )אב/אם(
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 3שלב 

 :צהרון ום שכר הלימוד במועדונית/השתתפות בתשלב הגשת בקשה לסיוע

 

 הרישום למועדונית / צהרון הינו באחריות מלאה של ההורים.

עליכם ליידע את עובד הסוציאלי המטפל בכם באגף לשירותים חברתיים כי אתם מעוניינים 

 להגיש בקשה.

ה, כל שנה צריך אין להסיק כי באם קיבלתם סיוע בשנים קודמות תקבלו זאת בשנה הבא

 לבצע רישום מחדש.

 :תהליך הרישום

  -חובה  מסמכי

 טופס פנייה והצהרה מלאים וחתומים בכל השדות הרלוונטיים

 /  דוח שומה אחרון  2012מרץ  –משכורות ינואר 

 מרץ  –עו"ש עדכני ינואר 

 מסמכים מביטוח לאומי על קצבאות במידה ומקבלים

מועדונית / של המפעיל שם הבעת הרישום את שם הגן ו העובד/ת הסוציאלי/תיש לציין בפני 

 הרון צה

  4שלב 

 :דיון בוועדת צהרונים ומועדוניות באגף לשירותים חברתיים

יולי יתקיימו וועדות  –במהלך חודשים יוני לאחר הגשת כל המסמכים והגשת הבקשה, 

 רותים חברתיים.ילהשתתפות וסיוע בסידור בצהרונים / מועדוניות על ידי האגף לש

 

תינתן רק במהלך השבוע הראשון  בלת דרגה, קאוגוסטבמהלך חודש  תשובות לפניות יינתנו

 .לספטמבר

 המסגרות יעודכנו ישירות על ידינו.

 בוצע ישירות למפעילים של הצהרונים.יתשלום השתתפות  –צהרונים 

 .בוצע בה.קבע בלבד באגף לשירותים חברתייםיתשלום השתתפות  –מועדונית 

 

 

 


