האגף לשירותים חברתיים

הארכת מועדי
הרישום
למשפחתונים
ההרשמה למשפחתונים תימשך מיום ב'
 8.6.15ועד יום ב' ( 15.6.15כולל).
גיל הרישום  -ילדים אשר נולדו בין התאריכים:
30.5.2015 - 1.1.2013
ההרשמה תתקיים באגף לשירותים חברתיים,
רח' שבזי ( 64פינת רח' ספיר) ,ראש העין.
בימים א' ,ג' ,ד' בשעות 09:00 – 12:00
בימים ב' בשעות .15:00-18:00
יש לציין בטופס הרשמה  3עדיפויות לשיבוץ .מומלץ לבקר
לפני כן במשפחתונים ולהתרשם.
תהליך השיבוץ יתבצע רק לאחר תום תקופת הרישום,
ויעשה עפ"י קריטריונים של משרד הכלכלה ,ללא התחייבות
לשיבוץ עפ"י בקשות ההורים
(לא כל הקודם זוכה).
• ניתן ליהנות משכר לימוד מדורג ע"י משרד הכלכלה,
בהתאם להכנסת המשפחה.
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יש להביא לרישום:

טופס רישום (ניתן להשיג באגף הרווחה ואתר
האינטרנט של העירייה  :האגף לשירותים חברתיים – לינק
"משפחתונים לגיל הרך").
תצלום תלושי שכר של שני ההורים של חודש מרס 2015
(בתלוש לא ממוכן ,נדרשת חתימה וחותמת מעסיק
ואישור מעסיק  -שכיר) .לא יתקבל תלוש לא ממוכן ללא
חתימה זו.
הורה עצמאי – תצלום שומת מס מודפסת ממס הכנסה
לאחת משתי שנות מס אחרונות.
תצהיר בהתאם לצורך :הורה יחיד ,הורה לומד (יש לצרף
בנוסף אישור לימודים עם פירוט מס' שעות לימוד) ,הורה
עצמאי ,אישור מעסיק (טפסים באגף הרווחה ,אתר
אינטרנט של העירייה ,אתר אינטרנט של משרד התמ"ת).
אישור מעסיק לנשים בחופשת לידה עם ציון תאריך
חזרה לעבודה ,הכנסה ברוטו משוערת ומס' שעות עבודה
שבועיות וחודשיות (טופס באגף הרווחה ,אתר העירייה,
אתר התמ"ת).
תצלום תעודת זהות  +ספח עם פרטי הילדים.
אישור על תשלום דמי רישום בסך + ₪ 133דמי ביטוח בסך
( ₪ 32סה"כ .)₪ 165
את התשלום יש לשלם במח' הגבייה בעירייה ,רח' שילה
 ,21רה"ע.
לא יתבצע רישום ללא כל המסמכים הנדרשים.
לא יוחזרו דמי רישום במקרה של ביטול ע"י ההורים.
לא יוחזרו דמי ביטוח לאחר כניסת ילד למשפחתון.

מהו משפחתון ?

• המשפחתון הינו מסגרת יומית ,קטנה ומשפחתית ,הפועלת
בבית המטפלת ומיועדת לקבוצה של  5פעוטות ,בגילאי 3
חודשים עד  3שנים .במסגרת המשפחתון מקבלים הילדים
ארוחות עשירות ומזינות ,העשרה חינוכית ולימודית ,יחס אישי
חם ואוהב.
• מנהלת המשפחתון הינה מטפלת שעברה הכשרה מיוחדת.
• האגף לשירותים חברתיים הינו הגוף המפעיל ,המספק
הדרכה ,ייעוץ והכוונה למטפלות ומפקח על מסגרת
המשפחתונים.

שעות פעילות המשפחתונים:

 .1ימים א-ה 07:30-17:00
 .2ימים א-ה 07:00-16:30
רשימת המטפלות מופיעה באתר העירייה
לפרטים נוספים נא לפנות לרכזות המשפחתונים :ציפי/עידית
טל 9380163,9380146 :שלוחה .507 ,519 -

www.rosh-haayin.muni.il

