
 
 

 

 

 

 

 

 הורים יקרים,

 .03/10/2021השנה, תכנית ההזנה במוסדות חינוך תחל מיום א' 

 לצורך היערכות מוקדמת, אנו מבקשים ליידע אתכם בפרטים הבאים:

 

 תהליך הרישום להזנה:

 

 :(1.9.214) תשרי ח'( עד תאריך 1.22.9) אלול "הההרשמה לפרויקט ההזנה דרך אתר האינטרנט תפתח בתאריך כ .1

 .פרטים והרשמה-פרויקט ההזנה אגף חינוך וחברה  מחלקות המועצה  www.kiryat4.org.il  עליכן להיכנס לאתר המועצה: 

 .רישום להזנהאו להיכנס לקישור הבא: 

 משפחות שנרשמו בשנה שעברה:עבור 

 לאחר מכן יש למלא אחר הוראות ההרשמה שיופיעו באתר." ומשפחות רשומות -מערכת הזנה יש לבחור "

           משפחות חדשות:עבור 

שלו, ללחוץ על 'התחבר' ולמלא אחר הוראות  לאחר מכן יש להזין את שם ההורה ות"זחדשות" ומשפחות  -מערכת הזנה יש לבחור "

 ההרשמה שיופיעו באתר.

 

 :(1.22.9) אלול "הכרישום דרך בתי הספר )כולל ילדי גנים( יחל מתאריך  .2

 ולבצע רישום אצל המזכירה. תעודת זהותהספר עם  תייש להגיע לב

 : אין אפשרות לרישום ילדי גנים או בתי ספר באגף החינוך!הערה

 10-31ביטול מנות ניתן לבצע בין התאריכים  לחודש הקודם. 31-ועד ה 10-הלימודים הרישום להזנה לחודש מסוים יתאפשר בכל חודש מבמשך שנת 

בנוסף לכך, משפחות שכבר נרשמו להזנה יוכלו לבצע באתר את הפעולות הבאות: הוספת  ילדים, שינוי  לאותו החודש וזה יתעדכן בחודש שאחרי.

למידע מתבצעת דרך ההרשמה של  הכניסה פרטי הילדים, שינוי בסוג המנה, צפייה בדרגת ההנחה שאושרה, צפייה בפירוט התשלומים ועוד.

 .כרטיס אישי הזנהמשפחות רשומות, או בקישור הבא: 

 

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

 

 עלויות:. 3

 (.אין לשלם למזכירותהארנונה החודשי )החיוב עבור ההזנה יבוצע דרך מחלקת הגבייה בשובר 

 . הגבייה תהיה רטרואקטיבית עבור מס' ימי ההזנה שהיו בחודש הקודם.למנה₪  6.5עלות ארוחה תהיה 

 :(במצ" לזכאים להנחה )טופס הבקשה
 

 2,128-2,171 ₪  1,745-2,127 ₪ 1,379-1,744 ₪  0-1,378 :הכנסה חודשית ברוטו לנפש למשפחה בש"ח

 ₪ 5.5 ₪ 4.4 ₪ 2.2 ₪ 1.2 :למנה יחידהעלות 

 

כנס לאתר האינטרנט ולבטל את הרישום או להתקשר למזכירת ביה"ס יברצונכם לבטל את ההזנה עבור אחד הילדים, עליכם להשימו לב, אם 

 .ולדווח

 
 

 :תהליך הגשת בקשת ההנחה. 4

 'חעד  קשות תתבצע דרך אתר המועצה, בלינק לטופס מקוון,הגשת הב. 2 מי שאינו תושב הקריה, עליו להגיש טופס זה לרשות בה הוא מתגורר.. 1

בקשתו תדחה ולא יקבל  מי שלא יגיש את כל המסמכים הנדרשים במלואם,. 3 !לאחר תאריך זה לא תתקבל הבקשה(. 21.9.14) בתשפ" תשרי

 הנחה.

תלושי  שלושהצילום . 3(. 18צילום ת"ז של שני ההורים כולל הספח )ילדים מתחת לגיל . 2 .טופס בקשת הנחה. 1 מסמכים דרושים לקבלת הנחה:

 אישורי קצבאות, אישור לימודים לאברכים, אבטלה וכדומה.. 5. לעצמאים 2020שומה . 4. (2021 -ני הזוג )מרץ, אפריל, מאימשכורת של שני ב

 .ההנחה תקבע על פי גובה ההכנסה ברוטו לנפש

 לנפש.₪  2,172 -עלי הכנסה מתחת לב הזכאים להנחה:

                                                                                              

 
 ,בברכה

 רחל כהן

 רכזת אגף חינוך וחברה
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https://kiryat4.org.il/%d7%90%d7%92%d7%a3-%d7%97%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9a-%d7%95%d7%97%d7%91%d7%a8%d7%94/%d7%a4%d7%a8%d7%95%d7%99%d7%99%d7%a7%d7%98-%d7%94%d7%96%d7%a0%d7%94-%d7%a4%d7%a8%d7%98%d7%99%d7%9d-%d7%95%d7%94%d7%a8%d7%a9%d7%9e%d7%94/
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