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מידע אודות
ועדת קבלה – מעון
חיה מושקא

שנת לימודים התשפ"א
נוהל הרשמה למעון חיה מושקא שע"י ועד כפר חב"ד

בס"ד

הרישום תקף רק כשהחוברת מושלמת על כל טפסיה
א .ניתן להוריד את חוברת הרישום וטופס הוראת קבע מאתר ועד כפר חב"ד.
ב .הרישום יתבצע במשרדי ועד כפר חב"ד בלבד.

ג .זמני הרישום:
ימים א-ה  ,בין השעות  08:30 – 15:00יום שישי 10:00-12:00
הרישום בין התאריכים :יום א' ז' שבט ( )2.2.20עד יום ה' כ"ה שבט ( )21.02.19התש"פ.
ייתכנו שינויים בזמנים ,נא לעקוב.

גיל הרישום :ילדים שנולדו מתאריך :ט"ו אייר התשע"ח – ,1.5.2018
עד סוף תקופת הרישום (כ"ה שבט התש"פ .)20.2.2020
ביטול רישום :ע"פ הנחיות משרד התמ"ת

ד .מסמכי חובה לרישום  -ילדים ממשיכים וחדשים:
 .1חוברת הרישום המצ"ב חתומה על כל סעיפיה.
 .2דמי רישום ע"ס . ₪ 133
 . 3הוראת קבע חתומה מהבנק.
 .4צילום ת.ז .של האם עם הספח בו מופיעים כל הילדים.

יש להביא את כל המסמכים הנ"ל למשרדי ועד כפר חב"ד

הבהרה חשובה:
מי שיש לו חוב למעון ,לא יוכל לרשום את ילדיו עד לתשלום מזומן של כל החובות.
חובת הרישום חלה גם על ילדים ממשכים שנה נוספת.
ה .ועדת קבלה במקרה של רישום עודף
על פי הנחיות משרד העבודה והרווחה ,במידה ומס' הנרשמים בעונת הרישום גבוה ממספר המקומות במעון ,מוקמת
ועדת קבלה מטעם משרד העבודה והרווחה .ועדה זו מדרגת את זכאות הנרשמים ומחליטה מי יתקבל למעון בשנה
זו ומי לא.
הקריטריונים הנבחנים בוועדה זו הינם בעיקר :היקף שעות העבודה השבועיות של האם ,גובה ההכנסות לנפש
במשפחה (כאשר זכאות ראשונה ניתנת למשפחה בה האם עובדת יותר שעות אבל ההכנסה לנפש נמוכה יותר) .
גם מעון שעבר ועדה קבלה בשנה שעברה ,יעבור שוב ועדה בשנה זו ,ולכן הרישום אינו סופי וההחלטה הסופית תינתן רק
לאחר שהועדה תסיים את עבודתה.

במידה ותתקיים ועדת קבלה במעון ,ההורים יקבלו עדכון על כך.

בס"ד

מידע אודות וועדת קבלה -משרד התמ"ת
הרשמה לוועדות קבלה באמצעות האינטרנט בכתובתvkabala.teleall.co.il :
בין התאריכים י"ט אדר א'  24.02.19ועד ה' אדר ב'  12.03.19יש להירשם דרך האינטרנט.
עליכם להצטייד בטופס אישור הרשמה מהמעון חתום ע"י מנהלת המעון.

הורה שלא ירשם לוועדות בתאריכים אלה נופל מהרישום.
בכיתת מעון שבהן מספר הילדים הנרשמים עולה על התפוסה המאושרת ,תיערך ועדת קבלה.
אם קיבלתם ממנהלת המעון הודעה על קיום ועדת קבלה ,עליכם לוודא עמה קבלת אישור על ביצוע
הרישום במעון על גבי אישור ההרשמה ,ולהמשיך את התהליך באמצעות טופס מקוון.
ועדת הקבלה תתקיים ללא נוכחות הורים ,ותקבע את סדר קבלת הילדים למעון או למשפחתון על סמך
המסמכים שתגישו .קביעת העדיפות מתבצעת בהתאם לנוהל ועדות קבלה (יפורסם בהמשך).

מסמכים נדרשים
ילדים ממשיכים -מצרפים שני מסמכי חובה באתר :
 .1אישור הרשמה למעון חתום ע"י מנהלת המעון.
 .2צילום תעודת זהות של האם כולל ספח פתוח.
ילדים חדשים /אחים לילדים ממשיכים -מצרפים באתר:
 .1אישור הרשמה למעון חתום ע"י מנהלת המעון.
 .2צילום ת.ז .של האם עם הספח בו מופיעים כל הילדים.
 .3שכירים -תלוש משכורת מאחד מהחודשים הבאים  :נובמבר ,דצמבר ,ינואר של האב והאם.
אישורי מעסיק תש"פ (מופיע באתר האגף למעונות יום ומשפחתונים) לאב ולאם.
עצמאיים -הצהרה עובד עצמאי תש"פ (מופיע באתר)  ,אישור רו"ח תש"פ (מופיע באתר) שומה ,
האחרונה ביותר ,אישור פתיחת עסק
רווחה -אישור בפורמט מיוחד ממשרד הרווחה +לוגו +חתימה +חותמת +תאריך שעברתם וועדה
הורים לומדים  ,לומדים ועובדים  ,חד הוריים ועוד ניתן לראות אילו מסמכים עליכם להביא באתר
האגף למעונות יום ומשפחתונים .
את כל המסמכים חובה לשלוח דרך האתר בלבד לא יאוחר מהתאריך הנזכר לעיל .הורים
הרושמים שני ילדים או יותר צריכים למלא על כל ילד בנפרד.

בס"ד

הודעה על קבלה או אי קבלה תינתן ב 12.05.19באמצעות המייל (וודאו שהמייל אותו אתם מעדכנים
באתר תקין)  .ילדכם לא התקבל למעון עד להודעה חיובית מוועדת הקבלה ,הודעה זו אינה תלויה במעון
אלא אך ורק בוועדות משרד הכלכלה .במידה וקבלתם תשובה חיובית מוועדת הקבלה( ,הודעה תימסר
טלפונית ובמייל ) עליכם לערוך רישום עצמאי דרך האינטרנט באתר משרד הכלכלה
אופן הגשת הבקשה
לאחר שאספתם את כל המסמכים הנדרשים ,עליכם להגיש אותם בצירוף אישור ההרשמה שקיבלתם
ממנהלת המעון ,באמצעות טופס מקוון להגשת בקשה לדיון בוועדת קבלה .
שימו לב  -פרטי הקשר כתובת מייל וכן טלפון אשר תרשמו ,ישמשו לצורך יצירת קשר עמכם .אם בחרתם
לרשום פרטי קשר של מנהלת המסגרת או כל גורם אחר ,באחריותכם לעקוב אחר ההודעות.
הודעה על קבלה או אי-קבלה
לאחר קביעת סדר קבלת הילדים ,תקבלו הודעה על כך.
אם ילדכם לא התקבל למעון ,תוכלו להגיש השגה על החלטת ועדת הקבלה לפי ההנחיות המפורטות
בהמשך.
אם קיבלתם הודעה שילדכם התקבל למעון או המשפחתון ,עליכם להודיע להנהלת המעון או המשפחתון
על כוונתכם לממש את הקבלה.
אם החלטתם לוותר על הקבלה למעון או למשפחתון ,עליכם להודיע על כך בכתב למנהלת המעון או
המשפחתון ,על מנת לפנות מקום לילדים אחרים .
במידה וביצעתם רישום כפול למסגרות שונות ,תידרשו לממש את זכות הקבלה למעון אחד בלבד.
לתשומת לבכם ,במקרים בהם הורים אינם משתפים פעולה עם המשרד בשלב זה ,מימוש הקבלה ייקבע
על ידי המשרד בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
הגשת השגה על החלטת ועדת קבלה בדבר אי קבלת פעוט למעון יום
הורה רשאי להשיג על החלטת ועדת קבלה למעון תוך  5ימי עבודה מיום קבלת ההודעה על אי קבלת
הפעוט למעון ולא יאוחר מיום .19.5.2019
לפני הגשת ההשגה ,יש לעיין ב"נוהל ועדות קבלה" (יפורסם בהמשך).
את ההשגה יש להגיש על גבי טופס ההשגה.
ההשגה תוגש באופן מקוון דרך האתר בלבד.
השגות שלא יוגשו דרך האתר לא יטופלו .
.

