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 תינוק ילד הכנסה לנפש דרגה

  

השתתפות 

 הורים

השתתפות 

 ממשלה

השתתפות 

 הורים

השתתפות 

 הממשלה

3 0-2,100 866 1,204 1,071 1,624 

4 2,101-2,600 1,036 1,034 1,314 1,381 

5 2,601-3,000 1,243 827 1,576 1,119 

6 3,001-3,500 1,301 769 1,660 1,035 

7 3,501-4,000 1,472 598 1,924 771 

8 4,001-4,400 1,625 445 2,092 603 

9 4,401-4,900 1,732 338 2,239 456 

10 4,901-5,300 1,827 243 2,344 351 

11 5,301-6,000 2,070 0 2,695 0 

 0 2,695 0 2,070 6,000מעל  12

14 
 

766 1,304 971 1,724 

15 
 

666 1,404 871 1,824 

1  464 1,606 605 2,090 

2  545 1,525 710 1,985 

 

 ת לילדים המופנים ע"י המחלקה לשירותים חברתיים בלבד!ומיועד 2-ו 1 ותדרג 

  השוהים  ילדים 2ולהן  3מיועדת למשפחות שעל פי הקריטריונים ומבחן ההכנסה נמצאות בדרגה  14דרגה

 .במעון או משפחתון בעל סמל

  ומעלה  ילדים 3 ולהן 3מיועדת למשפחות שעל פי הקריטריונים ומבחן ההכנסה נמצאות בדרגה  15דרגה

 .השוהים במעון או משפחתון בעל סמל

 :ש"ח  2,070 עלות חודשית מלאה לילד 

 ש"ח  2,695 :עלות חודשית מלאה לתינוק 



 בס"ד.

 

 

 מעונות רשת מעלות –אופן גביית שכר לימוד 

  פ"אתשלהלן כפי שנקבע לשנת  -שכר הלימוד מתעדכן כל שנה ומתפרסם באתר התמ"ת  .1

    31.5.2019חודשים ועד יום   3התעריף הינו לתינוקות מגיל             תינוק

         1.1.2018-31.5.2019-התעריף הינו לפעוטות שנולדו מ            פעוט

 השנה. חודשי 12עבור בתשלומים  11 מתבצעת גביה של  מעלותברשת  -כאמור בחוזה הרישום  .2

החודשים וחלקו היחסי מתווסף לשכר  11 –ולק ל ( מח12התשלום עבור חודש אוגוסט )חודש  .3

  לכן אין גביה שוטפת בחודש אוגוסט.הלימוד החודשי. 

 .2021 + חלק יחסי של אוגוסט 2021 עד יולי 2020 ספטמבר התשלום החודשי יחושב לחודשים .4

 לגביהם תישלח הודעה בנפרד. כולל חוגיםשכר הלימוד המפורט להלן אינו  .5

 

 דרגה

 השתתפות הורים לתינוק השתתפות הורים לפעוט

 חודשים   11חישוב לחיוב  חודשים 12חישוב לחיוב  חודשים   11חישוב לחיוב  חודשים 12חישוב לחיוב 

3   ₪ 866   ₪ 945  ₪  1,071 ₪  1,168 

4   ₪ 1,036   ₪ 1,130  ₪  1,314 ₪  1,433 

5 ₪  1,243   ₪ 1,356  ₪  1,576 ₪  1,719 

6  ₪  1,301   ₪ 1,419  ₪  1,660 ₪  1,811 

7  ₪  1,472  ₪ 1,606  ₪  1,924 ₪  2,099 

8  ₪  1,625 ₪  1,773  ₪  2,092 ₪  2,282 

9  ₪  1,732 ₪  1,889  ₪  2,239 ₪  2,443 

10  ₪  1,827 ₪  1,993  ₪  2,344 ₪  2,557 

14  ₪  766 ₪  836  ₪  971 ₪  1,059 

15  ₪  666 ₪  727  ₪  871 ₪  950 

11/12  ₪  2,070 ₪  2,258  ₪  2,695 ₪  2,940 
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