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 טתשע" לשנת לתלמידי גני החובה ובתי הספרארוחת צהריים 
 

 .הקרובה אגף חינוך וחברה במועצה שמחים עמכם לקראת פתיחת שנת הלימודיםצוות 
 (7.9.18כ"ז באלול )עד תאריך  (5.8.18) כ"ד אב מתאריך  נפתחתהזנה הפרויקט לההרשמה 

 .)ההזנה תתחיל בחודש ספטמבר(
 
 :(5.8.18) מתאריך כ"ד אביפתח  דרך האינטרנט רישוםה. 1
 

 :שעברהלמשפחות שנרשמו בשנה 
פרויקט   וחברה וךאגף חינ  www.kiryat4.org.il  : כנס לאתר המועצהיעליכם לה

 מערכת הזנה למשפחות רשומות.  פרטים והרשמה-ההזנה
הוראות  אחרשם ההורה ות"ז שלו, ללחוץ על 'התחבר' ולמלא  ן יש להזין אתלאחר מכ

 .באתר ההרשמה שיופיעו
           :למשפחות חדשות

פרויקט  וחברה  אגף חינוך  www.kiryat4.org.il  : כנס לאתר המועצהיעליכם לה
 טופס הרשמה להזנה.  פרטים והרשמה-ההזנה

 יש למלא אחר הוראות ההרשמה שיופיעו באתר.לאחר מכן 
 
 :(19.8יחל מתאריך ח' אלול ) ילדי גנים( כולל) בתי הספררישום דרך ה. 2

 .יש להגיע לאחד מבתי הספר )עם תעודת זהות( ולבצע רישום אצל המזכירה
 !אגף החינוךב ילדי גנים או בתי ספר : אין אפשרות לרישוםהערה

 
לחודש  31-ועד ה 10-ם יתאפשר בכל חודש מלהזנה לחודש מסויים הרישום במשך שנת הלימוד

הקודם. בנוסף לכך, משפחות שכבר נרשמו להזנה יוכלו לבצע באתר את הפעולות הבאות: הוספת  
בפירוט  הצפיי צפייה בדרגת ההנחה שאושרה, ילדים, שינוי פרטי הילדים, שינוי בסוג המנה,

פרויקט  וחברה  אגף חינוך www.kiryat4.org.il הקישור הבא: כל זאת דרך .ועוד.. התשלומים
 מערכת הזנה למשפחות רשומות.  פרטים והרשמה-ההזנה

 (.למזכירותאין לשלם ר הארנונה החודשי )החיוב עבור ההזנה יבוצע דרך מחלקת הגבייה בשוב
 

 מדרשת חברון. :ספק הארוחות הרה"ג דב ליאור שליט"א. :הכשר הארוחות
 

 תלויה במספר ימי הארוחה בשבוע, כדלהלן: עלות הארוחות

עלות למנה  
 יחידה

יום ארוחה 
אחד בכל 

 שבוע

ימי  2
ארוחה בכל 

 שבוע

ימי  3
ארוחה בכל 

 שבוע

ימי ארוחה  4
 בכל שבוע

ארוחה  ימי 5
גני ) בכל שבוע

 (חובה בלבד

עלות 
₪  לשנה 6.5 ₪ 231 ₪ 462 ₪ 693 ₪ 923 ₪ 1,154 

 
 :מפורטים בגב הדף( לה )טופס הבקשה והמסמכים שיש לצרף הנחהזכאים לל

הכנסה חודשית ברוטו 
לנפש למשפחה 

 בש"ח

עלות למנה 
 יחידה

יום ארוחה  1
בכל שבוע 

 )עלות לשנה(

ימי ארוחה  2
בכל שבוע 

 )עלות לשנה(

ימי ארוחה  3
בכל שבוע 

 )עלות לשנה(

ימי ארוחה  4
בכל שבוע 

 )עלות לשנה(

ארוחה  ימי 5
גני ) בכל שבוע

 (חובה בלבד

0-1378 ₪ 1.2 ₪ 43 ₪ 86 ₪ 128 ₪ 171 ₪ 321  

1379-1744 ₪ 2.2 ₪ 79 ₪ 157 ₪ 235 ₪ 313 ₪ 139  

1745-2127 ₪ 4.4 ₪ 157 ₪ 313 ₪ 469 ₪ 625 ₪ 781 

2128-2171 ₪ 5.5 ₪ 196 ₪ 391 ₪ 586 ₪ 781 ₪ 697  

 

חובה עליכם , של אחד הילדים או שברצונכם לבטל רישום , אם אין ברצונכם להרשםשימו לב
 לאחת ממזכירויות בתי הספר. זה ףאת טופס הויתור שבגב ד ולהגיש למלא
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 רחל כהן

 רכזת אגף חינוך וחברה

 אבי שושן

 אגף חינוך וחברה מנהל
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