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י"ג אלול תשפ"א
 21אוגוסט2021 ,
לכבוד
הורי מעונות בנימין
שלום וברכה,

הנדון :החלטת ראש המועצה למתן הנחה זמנית בשל עיכוב הנחת התמ"ת
אנו נערכים במרץ לקראת השנה החדשה שעתידה להיפתח בע"ה ביום ראשון כ"א באלול  .29.8.2021מבני
וחצרות המעונות עוברים עבודות חידוש ושיפוץ ובניית הצוותים לקראת סיום.
על אף שפתיחת השנה קרובה מאוד מערכת הבקשות לדרגות הנחה של משרד התמ"ת עדיין לא נפתחה
לרישום ,ומשכך ההורים עדיין לא זכאים לדרגה ולא יוכלו לקבל את הנחת המדינה.
בעקבות כך ,הורה ראש המועצה ישראל גנץ כי המועצה תקיים מנגנון הנחה זמני כדי לתת מענה לקושי של
ההורים לשלם שכ"ל מלא ללא דרגה והנחה.
כך תתנהל קבלת ההנחה הזמנית .שימו לב כי ההנחה היא זמנית בהתאם לפירוט בסעיף  5לעיל:
 .1בגין גביית שכר הלימוד של חודש ספטמבר נגבתה במהלך הרישום מקדמה בסך  . ₪ 570בגביית
שכר הלימוד הראשון תגבה ההשלמה לשכר הלימוד המלא בהתאם לגיל הילד (הסכום שייגבה בפועל
 :תינוק –  ,₪ 2430פעוט.)₪ 1730 -
 .2הורים לילדים ממשיכים במעון  -יקבלו את דרגת הזכאות משנת הלימודים הקודמת (תשפ"א) 2 +
דרגות (לדוגמה הורה שהיה זכאי לדרגה  3יקבל מהמועצה דרגה זמנית  .)5הורי דרגות  9-10ללא
תוספת  2דרגות.
 .3ילדים חדשים במעונות  -שכר לימוד הזמני עבור תינוק יעמוד על  ₪ 2500במקום שכר הלימוד המלא
שיעמוד על כ ₪ 3000-ושכר הלימוד עבור פעוט יעמוד על  ₪ 1800במקום שכר הלימוד המלא לילדים
בגיל זה שיעמוד על כ.₪ 2300 -
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 .4שימו לב כי הנחה זמנית זו הניתנת לכלל הורי המעונות איננה ממומנת ע"י משרד התמ"ת והמועצה
סופגת את העלות הזמנית ,בהתאם להחלטת ראש המועצה .על כן לא נוכל להאריך את ההנחה הזו
מעבר לחודש נובמבר .עד אז אנו מקווים כי משרד התמ"ת יסדיר את סוגיית ההנחות .באחריות
ההורים להתעדכן מעת לעת אצל מנהלת המעון ולהגיש את בקשת ההנחה לתמ"ת מיד עם פתיחת
המערכת להנחות.
 .5בהסכמה לנוהל זה ההורים מאשרים כי הם מבינים שההנחה הינה זמנית ובגביית חודש דצמבר
ייערך חישוב הפרשים בהתאם לדרגה שקיבלו בפועל .הורים שאינם רוצים לפעול בהתאם לנוהל
ישלחו דוא"ל לשיפי ממחלקת המעונות במייל .shiframb@eliad.org.il :מהורים אלו ייגבה שכר
לימוד מלא החל מחודש ספטמבר ובכך לא יווצרו להם הפרשים מיותרים שייגבו בגביית דצמבר.
מאחלים לכולנו שנה של בריאות צמיחה ושגרה ברוכה!
עדיה וידל,
ס .ראש מינהל כספים וגזבר המועצה

