
 
 

 תושבים יקרים,

ות אנו שמחים לבשר שהחל משנת הלימודים הנוכחית גם הוריי תל מונד נהנים מהשתתפ

 .ני הגניםבצהרוהמדינה בעלות שכר לימוד 

 מומלץ לקרוא את כל המסמך טרם מילוי הטפסים הנדרשים 

 

 . 31.03.2022  :לתאריךיש להגיש את הבקשות עד  .1

ועונות על כל הקריטריונים של משרד ₪  1010 של ההנחה תינתן רק למשפחות שמשלמות סכום מלא

 הכלכלה והתעשייה. 

 מאושרת ע"י משרד הכלכלה בלבד.זכאות להנחה נבדקת ו 

 

 .)מצורפת הגדרה משפטית ל"הורה עצמאי"( עצמאים  / תמיכת המשרד תינתן להורים יחידים .2

 .לפתיחת המסמךלחצו    –  הגדרה משפטית להורה עצמאי
 

 

 . עצמאי מתבצעת באופןהגשת הטפסים  .3

 :כראוי לשים לב לשלבים הנדרשים על מנת להגיש את הבקשהיש 
 

לאישור  iris_i@matnasim.org.ilדוא"ל: לולשלוח אותו למלא את הטופס המצורף יש  .1

 הגורמים המקצועיים. וחתימה של
 בצהרון בקשה והצהרה של זוג הורים / הורה יחיד לקביעת זכאות להשתתפות בשכר לימוד

 

 של משרד הכלכלה בקישור: המקווןיש למלא את הטופס  .2

 טופס מקוון משרד הכלכלה 

 

 שימו לב! 

 יש למלא עפ"י – חץ אדום(מיקום ה)"סמל מסגרת"בקטגוריה  "פרטים כלליים" הראשון בשלב

 הנ"ל: בקישורהנמצאת  טבלהבכמופיע  מסגרתסמל 

  אישור פתיחת צהרונים לשנת הלימודים תשפ"ב 

 .("סמל מסגרת"לא באופן אוטומטי לאחר מילוי "שם מסגרת" מתמ)

 

 

 

 

 

 
 

 

https://tel-mond.muni.il/wp-content/uploads/2022/03/הגדרה-חוקית-להורה-עצמאי.pdf
mailto:iris_i@matnasim.org.il
https://tel-mond.muni.il/wp-content/uploads/2022/03/בקשה-והצהרה-של-זוג-הורים-או-הורה-יחיד-לקביעת-זכאות-להשתתפות-בשכר-לימוד.pdf
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=daycare@moital.gov.il
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=daycare@moital.gov.il
https://tel-mond.muni.il/wp-content/uploads/2022/03/אישור-פתיחת-צהרונים-לשנת-הלימודים-תשפב.pdf


 

 

מסמך חובה ) לכם םהרלוונטיילצרף את המסמכים יש  –שלב החמישי "צירוף מסמכים" ב .3

 .( אדומה בכוכביתיסומן 

 

 )למילוי הורדה וצירוף( פירוט המסמכים:
 תצהיר הורים יחידים

 לבעלי עסקים עצמאיים 1נספח 

 לבעלי עסקים עצמאיים 2נספח 

 נספח לשכירים בעלי שליטה

 נספח הצהרת הורה עצמאי

 נספח הצהרת הורה לומד

 נספח אישור מעסיק שאינו מנהל רישום שעות עבודה

 זוג הורים או הורה יחיד לקביעת זכאותבקשה והצהרה של  6נספח 

 הצהרת עובד.ת על סיום העסקה

 שכירים -אישור מעסיק 

 אישור הכנסות מיועץ מס

 

 

 19:00עד לשעה  16:00מהשעה  6-7.3.22בתאריכים 

 ,מונד-במועצה המקומית תל למחלקה לשירותים חברתייםלהגיע ניתן 

 את הסיוע בתהליך הגשת הטפסים.לכם יספקו מנהלת המתנ"ס ומתנדבים 
 

 .1.09.2021-ינה במימון הצהרון רטרואקטיבי, החל מניתן לקבל השתתפות המד .4

 

זיכוי הקבל את ת(  בלבדוהתעשייה ע"י משרד הכלכלה  ) משפחה שבקשתה תאושר .5

 .מהמתנ"ס

לאחר השלמת  ס יתבצע תוך חודש מקבלת הסבסוד ממשרד הכלכלההזיכוי מהמתנ"

 על הזכאות. הודעההמיום  החל ימים התהליך
 

 

 

 בברכה,

 

 דינה וולדמן                                                                             איריס אייזנברג  

 מנהלת מחלקת השירותים החברתיים במועצה.                                          מנכ"לית המתנ"ס 

https://tel-mond.muni.il/wp-content/uploads/2022/03/תצהיר-הורים-יחידים.pdf
https://tel-mond.muni.il/wp-content/uploads/2022/03/נספל-לבעלי-עסקים-עצמאיים.pdf
https://tel-mond.muni.il/wp-content/uploads/2022/03/נספח-לבעלי-עסקים-עצמאיים-2.pdf
https://tel-mond.muni.il/wp-content/uploads/2022/03/נספח-לשכירים-בעלי-שליטה.pdf
https://tel-mond.muni.il/wp-content/uploads/2022/03/נספח-הצהרת-הורה-עצמאי.pdf
https://tel-mond.muni.il/wp-content/uploads/2022/03/נספח-הצהרת-הורה-לומד.pdf
https://tel-mond.muni.il/wp-content/uploads/2022/03/נספח-אישור-מעסיק-שאינו-מנהל-רישום-שעות-עבודה.pdf
https://tel-mond.muni.il/wp-content/uploads/2022/03/נספח-6-בקשה-והצהרה-של-זוג-הורים-או-הורה-יחיד-לקביעת-זכאות.pdf
https://tel-mond.muni.il/wp-content/uploads/2022/03/הצהרת-עובד.ת-על-סיום-העסקה.pdf
https://tel-mond.muni.il/wp-content/uploads/2022/03/אישור-מעסיק-שכירים.pdf
https://tel-mond.muni.il/wp-content/uploads/2022/03/אישור-הכנסות-מיועץ-מס.pdf

