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 שלום רב,ם יקרים הורי

מתן מענה מיטבי לגיל הרך הוא  מגיפת הקורונה משפיעה על מרחב החיים הציבורי בכל תחום,
המתנ"ס מערך המעונות של  מפתח ואבן יסוד ראשונית לשחרור המשק ולהכנסת המערכת לשגרה.

שיש.  שילדיכם נמצא בידיים הכי טובות ממשיך לספק לכם ההורים את השקט הנפשי והבטחון
את כלל מיום ראשון ופתחנו כבר  תוך הפקת לקחים מהסגר הקודם עשינו מאמצים כבירים

גם בתקופת הסגר וכל זה נעשה  90 -על האתגרים שנוספו לנו בדקה ה התגברנובמתנ"ס. המעונות 
רד הבריאות ומתן מענה הטיפול שמירה והקפדה ללא תנאי על הנחיות מש תוך שמירה על איכות

 לכם ההורים.

בהתאם להמלצת המועצה להגנת הצרכן  פועל המתנ"סלגבי גביית שכר הלימוד לתקופה זו, 
 ארגון המעונות ארצי. –בארגון אמ"א ובהתאם למתווה הגבייה  בסיום הסגר הקודם

לא מעט  ןשישנמכיוון  ,שאין גביה עבור ימי פעילות שלא ניתנו מחד ומאידך ,העקרון המנחה הינו
שהמשיכו להיות משולמות  ,כמו גם הוצאות ומשכורות)על השנה כולה  עלויות קבועות הפרוסות

היה  / המשפחטף ימי חופש בהם גם כך המעון יבוצע חיוב עבור (באופן חלקי לאורך תקופת הסגר
 צריך להיות סגור.

 להלן מתווה הגביה:

 .( שלא נלקח בחשבון בגבייה הקודמת17.9)יום פעילות  1זיכוי בגין  -חודש ספטמבר .  1

 11-16.10+  1.10, שלא ניתנו בימי הסגרפוטנציאליים ימי פעילות  7זיכוי על  -חודש אוקטובר .  2
 ימים. 26מתוך 

פעילות ימים בחודש )כולל חגים שאינם ימי  26ימים מתוך  8למעשה, יזוכו בגין החודשים הנ"ל 
  מהתשלום החודשי. 31%( שהם שנתי ומשולמים כבכל שנה כחלק מחישוב

 כמו כן, לאור המצב ברצוננו לתזכר אתכם בהנחיות הבאות:

לא ינתן זיכוי בגין בידוד אישי או חלילה מחלת קורונה )ההתייחסות לכך היא בגדר ימי  .א

 מחלה(.

יחשב הבידוד  התגלה כחולה,בהיוודע כי מולאה הצהרת בריאות שלא ביושר והילד  .ב

 ככניסה לבידוד אישי, בדומה לסעיף א' להלן.

 בהוראת משרד הבריאות ינתן זיכוי מלא מהיום הראשון. המשפחטף המעון/על בידוד  .ג

בעקבות בידוד  משפחטףבבמעון / שיהיה ביטול של ימי פעילות  שייתכןן יש לקחת בחשבו .ד

 או מחלת צוות. אנחנו נשתדל ככל הניתן להעביר הודעה בטווח זמן סביר.
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