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 ג"תשפ -ן  משפחתו

 
 ג"פתשלשנת  –טופס הרשמה לילדים במשפחתון 

 01.01.2020 -הרישום מיועד אך ורק לילדים שנולדו החל מה          

   תאריך הרשמה:_________________

 _תאריך כניסה  מבוקש למשפחתון : ________________

 נ ז   -מין  ________ _________ה/הילדפרטי של ____  שם __________של הילד/ה  שם משפחה

 __________ 2022 מבר_________ גיל בספט____ דהלי תאריך ___________ תעודת זהותמס' 

 ____   __________________ן בבית _________________ טלפו___כתובת_______________

 _______________יידנטלפון  ________טל' עבודה____ת.ז. של האם____________  __________שם האם___

 _______ של האם שבועיותמס' שעות עבודה  -עובדת   אם:

          של האם  שבועיותלימוד מס' שעות  -לומדת לתואר: ראשון / שני________ 

                      מובטלת שזכאית לדמי אבטלה     ____________ אחר 

 _________________טלפון נייד_________ _________ טל' עבודה_________________בשם הא

 ___ _____של האב  שבועיותמס' שעות עבודה  -עובד    אב:

          של האב  שבועיותלימוד מס' שעות   -לומד לתואר: ראשון / שני________ 

                      מובטל שזכאי לדמי אבטלה     ____________ אחר 

שהה  .202201.01-)ילד ממשיך הוא  ילד שב ? ב"משפחתון בו הוא נמצא בשנת תשפהאם הילד/ה ממשיך/ה במסגרת ה

 לא    כן   ?  (ג"במשפחתון אליו הוא נרשם לשנת תשפ
 

 _____    ( ת/הנרשם ה/)כולל הילד 18מספר ילדים במשפחה עד גיל 

 רווק/ה  גרוש/ה   אלמן/ה  נשוי/אה   מצב משפחתי :  

  )במידה וצוין כן, יש להגיש למנהלת המעון העתק של טופס הועדה של "פעוטות בסיכון"(.לא    כן    סטטוס משפחות רווחה:

לא   כן   ? ג"תשפוימשיכו במשפחתון בשנת  במסגרת משפחתון ב"פהאם יש אח/ות נוספ/ת שנמצאים בשנת תש

   לא  כן   זרה(: עולים חדשים )עד שנתיים מיום העלייה( / תושבים חוזרים )עד שנה מיום הח

 לא    כן   SMS  ?-האם אתם מאשרים קבלת הודעות ב

 לא    כן   האם אתם מאשרים קבלת הודעות בדואר אלקטרוני ? 

 כתובת מייל )נא לכתוב באותיות ברורות(: __________________________________________

  _____ __________: ____ת/המטפל ה/הרופאשם  ___ ______:______ה/שם קופת חולים בה חבר הילד

 ________________________________________________:___________ה/הערות לגבי הילד

 ______________ 3____ עדיפות __________ 2עדיפות  _____________1עדיפות  :מבוקשת פעילת משפחתוןמ

 .העבודה והרווחהיונים של משרד השיבוץ יעשה בהתאם לקריטר  עדיפויות( 3)יש למלא 

במהלך השנה יתכן שנבצע צילומים במסגרת המשפחתון לצרכי הדרכה של מפעילת המשפחתון  •

  אני לא מאשר/ת  אני מאשר/ת  נבקש את אישורכם לצילום  )סטילס+וידיאו(. 

"ס והמשפחתון במהלך השנה יתכן שנצלם במסגרת המשפחתון )סטילס+וידיאו( לצרכי פרסום פעילויות המתנ •

 באתר האינטרנט של המתנ"ס, בפייסבוק של המתנ"ס, בחוברת הרישום, בעיתון ובטלוויזיה הקהילתית. 

 אני לא מאשר/ת אני מאשר/ת  נבקש את אישורכם לצילום והסרטה  

 לשימוש המשרד

 רישום

Excel 

 ביטוח

 לשימוש המשרד
  ש"ש אם

  הכנסה אם

  הכנסה אב

  מספר ילדים

  הכנסה לנפש
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 ג"תשפ -ן  משפחתו

 

 
 :בלעדיהם לא יתבצע רישום - מסמכים הבאיםהאת לצרף עליכם 

 

אינו  מ/תהנרש ה/)אם הילדמ/ת הנרש ה/כולל הילד ,ל ילדיכםבו רשומים כ ,+ הספח של האם צילום ת.ז. .1
 .מופיע בתעודת הזהות, יש להוסיף צילום תעודת לידה(

של שני  מלא 2022 ינואראו  2021 , דצמברנובמברצילום תלוש שכר של אחד מהחודשים עובדים שכירים:  .2
 על מס' שעות עבודה(.  *שכירים -)הכולל מס' שעות עבודה או טופס אישור מעסיק  תואמיםבני הזוג 

 .*+ טופס תצהיר הורה עצמאי שומה אחרונהצילום הורים עצמאיים:  .3

+ אישור  לפני היציאה לחופשת הלידה מלאתלוש של חודש עבודה  צילום :אם הנמצאת בחופשת לידה .4
 .יקף שעות עבודה שבועיות ומשכורתמהמעסיק על חזרה לעבודה שכולל צפי לגבי ה

 טופס תצהיר הורה לומד* + אישורים ממוסד הלימודים כמפורט בטופס תצהיר הורה לומד.הורים לומדים:  .5

 .  *טופס תצהיר הורים יחידיםמשפחה חד הורית:  .6

צילום אישור על הכנסה מדמי אבטלה מביטוח לאומי + אישור על הורה מובטל שזכאי לדמי אבטלה:  .7
 ת הזכאות לאבטלהתקופ

 .  העבודה והרווחהמתנ"ס או מאתר משרד להוריד מאתר האת הטפסים המסומנים בכוכבית ניתן  *      

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 אופן התשלום

 העבודה והרווחהמשרד  ייתכנו שינויים בסכומים על פי החלטת
 

                                            התשלום ביום ההרשמה - ₪ 133דמי הרשמה  •

                             או חודש לפני מועד הכניסה למשפחתון. 31.07.22  לתאריך -  ₪ 570 מקדמה •

 תון.או יום לפני מועד הכניסה למשפח 31.08.22לתאריך   - ₪ 49ביטוח  •

 01.03.23והשני לתאריך   01.10.22בשני תשלומים האחד לתאריך ייגבו   -  ₪ 300דמי שכלול  •
 
 

 
 מידה ואין הוראת קבע פעילה יש להחתים טופס הוראת קבע  בבנק  ולהחזיר למתנ"ס.ב הוראת קבע]  [ 

  

 ם קיימת הוראת קבע אנא מלאו את הפרטים הבאים: א   

 במתנ"ס____________________שם בעל הוראת קבע פעילה  

  בנק________ מס' סניף_________ מס' חשבון____________        
 

 תנאי רישום:
 חודש לפני מועד הכניסה למשפחתון.או  31.07.22 -המקדמה לא תוחזר להורה אשר יבטל את הרישום לאחר הידוע לי כי  •

 אחויב במקדמה לשני המשפחתונים. 31.07.22 -ר הידוע לי כי במידה ואחליט לעבור ממשפחתון למשפחתון לאח •
 ידוע לי כי דמי הביטוח לא יוחזרו לאחר כניסת הילד/ה למשפחתון. •

 את העדיפויות אותם ביקשו. דמי הרישום יוחזרו רק לנרשמים אשר לא יקבלוידוע לי כי  •

 רישום.הוהשיבוץ יתבצע בסיום תקופת  חההעבודה והרווידוע לי כי הרישום במשפחתונים ימשך עד לתאריך שיקבע על ידי משרד  •
תאריך פירעון החוב יירשם זה וכי  סגירת חוב אחרלאך ורק יתבצע רישום , החוב במתנ"ס ת/בעלואני במידה ידוע לי כי  •

 משפחתון.כתאריך הרישום ל
 
 

 .ליוברורים והם תנאי הרישום אני מאשר/ת את 
 
 

 
 

 חתימה__________________ ______שם ומשפחה:_____________ מס' ת.ז._________

 
 
 
 

 הליכי הרישום. םבמייל עם קישור לסיותקבלו  2022 אוגוסט במהלך חודש
 www.moital.gov.ilהכלכלה לאתר המשפחתונים והמעונות של משרד  לקבלת אינפורמציה נוספת בנושא משפחתונים ניתן לפנות

http://www.mama.org.il/
http://www.moital.gov.il/

