
 
 מטה הקייטנות העירוני

 
 בתי הספר והגנים של החופש הגדול תשפ"בהודעה להורים בדבר חלוקת מלגות לילדי 

 
נמסרת בזאת הודעה על חלוקת מלגות לילדים הלומדים במערכת החינוך בבאר שבע ומבקשים 

 הגדול )להלן: קייטנת קיץ(.להירשם לבתי הספר והגנים של החופש 
 

בתי הספר והגנים של החופש הגדול מאפשר מלגה בהתאם לקריטריונים שיפורטו  –משרד החינוך 
 להלן:
 המלגה תחושב רק על תעריף ליום קצר )מסובסד על ידי משרד החינוך(.  .1
 המלגה תחולק על פי קריטריונים אחידים ולא ניתן לערער עליהם. .2
ים ומלגה רפואית תיקבע על ידי ועדת הנחות ובכפוף להגשת ההחלטה על המלגה לזכא .3

 בקשה וצירוף המסמכים התומכים בבקשה. 

 הנחת אחים תחושב באופן אוטומטי במעמד הרישום.  .4
 
 מלגות לזכאים .א

על ידי ועדת הנחות של חברת כיוונים,  ושיעורן ייקבעעל פי מבחן הכנסה  תחולקנהמלגות אלו 
בראשותו של היועץ המשפטי לחברה. על מנת לזכות במלגה על פי סעיף זה, יש להגיש בקשה 

 לועדת הנחות ולצרף אליה את המסמכים המפורטים בטופס, הניתן להורדה מהאתר. 
₪  300 –א יובהר, כי לא ניתן לקבל כפל הנחות. המלגה על פי סעיף זה תחושב מהסכום המל

 לילד.  
 

 בהתאם לשיקול דעת הועדה ובכפוף למסמכים רפואיים (10%)עד מלגה על פי קריטריון רפואי  .ב
 , באחד ממקרים אלה:מלגה זו תינתן ללא תלות במצב סוציו אקונומי

 )אישור( 75%נכה מעל  בן למשפחה גרעינית )הורים/ילדים( .1
 אי(בן למשפחה גרעינית החולה במחלה קשה )אישור רפו .2

 אחד מהילדים במשפחה הגרעינית הינו עם צרכים מיוחדים )אישור רפואי( .3
ולצרף אליה את המסמכים  מלגה על פי סעיף זה, יש להגיש בקשה לועדת הנחותלקבלת 

 התומכים בבקשה. 
 

 הנחת אחים .ג
הנחה אוטומטית לרושמים שני ילדים או יותר, כאשר עבור הילד הראשון ישולם מחיר מלא 

ועבור הילד השלישי ומעלה תינתן מלגה  5%בגין הילד השני תינתן מלגה בשיעור ₪(,  300)
 . 10%בשיעור 

 
יובהר, כי הורים שרשמו את ילדיהם באמצעות ואוצ'ר של אגף הרווחה או מכל מקור אחר, אינם 

 זכאים למלגה מתקציב זה. 
 

 
 בכבוד רב,

 
 מטה הקייטנות

 
 

 . ₪( 300) מהתכנית ליום קצר בלבד ,*מלגת משרד החינוך מחושבת, כאמור
הודעה להורים בדבר ועדת הנחות  –**ראו מסמך נפרד בשם: "בתי הספר והגנים של החופש הגדול 

 לנרשמים להארכת יום" 


