
 

 

 תושבים יקרים,

בעקבות הסגר עליו הכריזה ממשלת ישראל, במסגרת המאבק בנגיף הקורונה, נאלצנו בשבוע 
 את שירותי המתנ"ס בתחומים השונים.הפסיק שעבר )לפני ראש השנה( ל

'. יש לציין כי טווח 20לנושא הזיכויים עבור חודש ספטמבר אי לכך, אנו מבקשים להתייחס 
די ובחלק מהמקרים יש מתווה נו לפתור את כל הסוגיות באופן מיההתארגנות הקצר לא מאפשר ל

 11-הזיכוי המלא. בנוסף לכך, אין לנו מידע אילו שירותים יפתחו החל מ שבסופו ינתן תהליכי
 יות ואירועי העתיד לא ניתן מענה בעת הזו.באוקטובר ובאיזה מתווה. על כן על ההנח

 מכורח הנסיבות אנו מבקשים את סבלנותכם והבנתכם בנדון.

אנו מתנצלים מראש על טעויות ופערי מידע שזרמו בימים טרם הסגר שנבעו משינוי ההנחיות 
 וחוסר בידע.

 ם.יש לציין כי כל הזיכויים והמידע מטה הוא מתואם ובפיקוח משרדי הממשלה הממוני

 להלן פירוט התחשיבים והזיכויים עד כה:

 

 חוגים:

ברוב  התשלום הקרוב עבור חודש אוקטובר יגבה כרגיל )לכתחילה קוזז שבוע הפעילות של סוכות
(. קיזוז התשלום בגין השיעורים שלא התקיימו בחודש ספטמבר יתבצע בתשלום חודש החוגים

 נובמבר. 

 שוני בימים, שעות הפעילות, אורך השיעור והמחיר. מכיוון שישלכל חוג יתבצע תחשיב ייעודי 

 1,2,3כדורסל ייצוגי נוער, בי"ס לכדורסל אלמוג ומדבר להקות קבוצות  -החוגים הבאים 
שפעילותם הופסקה עקב בידוד יזוכו חלקית כבר בתשלום אוקטובר ותבוצע בדיקה נוספת עם 

 החזרה לשגרה.

שלא נגבה בעבורם תשלום עבור חודש  '(,20פטמבר בס 1ו מאוחר )אחרי שנרשמ משתתפים
 ספטמבר, יגבו תשלומי חודשים ספטמבר ואוקטובר יחד בתחילת חודש אוקטובר.

 

 :קאנטרי

עבור ימי הפעילות בהם י תינתן הארכה התשלום הקרוב עבור חודש אוקטובר יגבה כרגיל. לכל מנו
 .סגור בחודשים ספטמבר ואוקטובר ויהיה הקאנטרי היה

 

 :ומשפחטף יוםמעונות 

בשל שינוי במועד הסגירה ושגיאת חישוב כל ההודעות הקודמות בנושא הזיכוי עבור הפסקת 
 הפעילות במעונות היום, בטלות.

בחישוב הזיכוי נלקח בחשבון יום חמישי  .17.9.20 חמישיהופסקה ביום  מעונות היוםפעילות 
הוקדמה ביממה בהתראה שניתנה  להזכירכם, סגירת מערכת החינוךכיום פעילות מלא.  17.9.20

 .16.9.20בוקר יום רביעי ב

ימי  7מהתשלום. הזיכוי מגלם  27%אי לכך, הזיכוי שיינתן בחודש אוקטובר הוא בגובה של 
 26ס החישוב הוא שנתי עפ"י בסי. 29-30.9.20 -ו 22-26.9.20 –פעילות שבוטלו בחודש ספטמבר 

 ימי שירות בחודש. 

 חישוב התשלום הוא שנתי ולא חודשילתשומת ליבכם, עפ"י תקנות  משרד העבודה והרווחה, 
 ולוקח בחשבון את סך ההוצאות השנתיות. 

 (.17.9.20בהמשך זיכוי על יום נוסף ) נתןיזה י על חישוב



 

 :צהרוני גנים

מישי בחישוב הזיכוי נלקח בחשבון יום ח .17.9.20הופסקה ביום חמישי  הצהרוניםפעילות 
כיום פעילות מלא. להזכירכם, סגירת מערכת החינוך הוקדמה ביממה בהתראה שניתנה  17.9.20

 .16.9.20בבוקר יום רביעי 

ימי  6הזיכוי מגלם  מהתשלום. 27%אי לכך, הזיכוי שיינתן בחודש אוקטובר הוא בגובה של 
ימי שירות  22בסיס החישוב הוא . 29-30.9.20 -ו 22-25.9.20 –פעילות שבוטלו בחודש ספטמבר 

 בחודש.

ולוקח בחשבון את סך ההוצאות  חישוב התשלום הוא שנתי ולא חודשילתשומת ליבכם, 
 השנתיות. 

 .(17.9.20נתן בהמשך זיכוי על יום נוסף )זה יעל חישוב 

שיקוזזו בתשלום ₪  252 תקבלו זיכוי בסך( ₪ 935באם שלמתם מחיר מלא בגין ספטמבר )על כן, 
 קטובר.  או

 

 :צהרוני בתי ספר

 . 01.09.20צהרוני ניצנים עברו למתכונת חדשה החל מתאריך 

 ארוחות חמות. 5ימים בשבוע ומקבלים  5הילדים שוהים בצהרון 

לאחר קיומה של ועדת היגוי ניצנים יישובית בשיתוף נציגות משרד החינוך ונציגי הורים, הוחלט 
 ם החדשים: להעלות את מחיר הצהרון. להלן המחירי

 ₪  415 –ב' -לכיתות א'

 ₪.  600 –ד' -לכיתות ג'

 )המרכיב העיקרי לשינוי הוא ההזנה החמה שנוספה בימים א' וד'(. 

על ימים אלה זיכוי . 17-30.9ובתאריכים  1-3.9במהלך חודש ספטמבר לא ניתן שירות בתאריכים 
כיום פעילות מלא.  17.9.20חמישי בחישוב הזיכוי נלקח בחשבון יום  .תשלום אוקטובריקוזז מ

 .16.9.20להזכירכם, סגירת מערכת החינוך הוקדמה ביממה בהתראה שניתנה בבוקר יום רביעי 

 אוקטובר:  -להלן טבלה על תשלומי חודש ספטמבר 

 

 

 

 

 

 

 

 (.17.9.20על חישוב זה יינתן בהמשך זיכוי על יום נוסף )

 

 :בוקר רך

 ימי פעילות, בחודש אוקטובר.  8יינתן זיכוי על 

 (.17.9.20על חישוב זה יינתן בהמשך זיכוי על יום נוסף )
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