




לכתובת הסריקה לחברת הרלוונטיים הנתונים מילוי לאחר חתומים  לשלוח יש היומנים את  

 ! (טבריה) למוקד היומנים את לשלוח אין .בלבד היומנים ג"ע המצויינת
 
 הכספי העיבוד לאחר ,הדואר באמצעות  לחודש אחת  המפעילים לארגונים נשלחים נוכחות יומני,  

  למשלוח הארגון כתובת לעדכן ניתן .להם השייכות המסגרות  לכלל  אותם מפיצים  והארגונים
 ארגון סמל למסור יש בפניה .(מסגרות למנהלי – 2 באופציה לבחור יש) למוקד בפניה יומנים

 .(יש אם) .ד.ות מיקוד כולל ,עדכנית וכתובת
 
המיועדים ובמקומות היומן גבי על ורק אך ייעשו נוספת ושעה ילדים עזיבת על דיווח :לב לתשומת  

  אינו הילד / ...נמצא אינו הילד" כגון הערות נלווים במכתבים או היומן בשולי לרשום אין .לכך
 .אלה להערות מתייחס אינו המשרד – בלבד ביומן עזיבה תאריך למלא יש אלא ,"...שייך

 
מילוי י"ע עזיבה לבצע יש – (בטעות נקלט) המסגרת לסמל שייך אינו ביומן המופיע והילד במידה 

 ."מעון עזיבת תאריך" בעמודה תאריך

 
 יש  לבצע ביומן  עזיבה  ממועד  קבלת  –( כפל זכאות)ילדים שקיבלו  דרגת זכאות  ממשרד הרווחה

 .הזכאות ממשרד הרווחה



  
אך יופיעו ביומן .הנוכחות ביומן להופיע לילדים גורמת אינה במעון הילדים של שהייתם עצם 

 במידה .(12 דרגה לרבות) זכאות דרגת להם ונקבעה רישום בקשת הגישו אשר ,ילדים ורק

 הוגשה לא) לכך הסיבה את בררו אנא – ביומן מופיעים שאינם ילדים שוהים ובמסגרת

  ילדים היומן ג"ע יד בכתב להוסיף אין .(דרגה נקבעה טרם אך ,בקשה הוגשה/בקשה

 ! ביומן מופיעים ולא במסגרת השוהים

 

על זאת – (2 ותשלום 1 תשלום) החודש לאותו נוכחות יומני 2 מופקים ספטמבר בחודש  

 ובכך שנקבעו הדרגות עם ילדים של האפשר ככל רב מספר קליטת על דיווח להעביר מנת

 :ההסבר להלן .ל"שנה בפתיחת הכרוך הלחץ  את להפחית
  

 עיבוד כספי  כוללים את הילדים שנקלטו עד ליום  1יומנים של ספטמבר תשלום

 .1ספטמבר 
לאחר זכאות דרגות להם שנקבעו נוספים ילדים כוללים 2 תשלום ספטמבר של יומנים  

  עיבוד לאחר שנקבעה בדרגה שינוי שחל אלו וכן 1 תשלום ספטמבר של כספי עיבוד

 ילדים כוללים אינם 2 תשלום ספטמבר של היומנים .1 תשלום ספטמבר של כספי
 .בדרגתם שינוי חל ולא 1 תשלום ספטמבר של ביומן רשומים שכבר

 
 





  תאריך פתיחה שירות שעה נוספת

ממלאים בפעם הראשונה שמקבלים  

יומן במידה וקיים השירות

 ילדי רווחה

כל פעם לבדוק ואם יש צורך לתקן את  

 מספר ילדי רווחה

 תאריך סגירה שעה נוספת 

 שעה נוספת ממלאים כשסוגרים שירות  

 תאריך עזיבה מעון

אין צורך   ממלאים כאשר ילד עוזב מעון

   שעה נוספת למלא עזיבה של 

 תאריך כניסה שעה נוספת

ממלאים עבור ילד חדש בשירות או במידה 

ויש תיקון לתאריך הכניסה

 תאריך עזיבת שעה נוספת

ממלאים  תאריך של עזיבת הילד את 

השירות  



01 09 06
01 10 06

01 09 06

  בטעות--תיקון תאריך כניסה לשעה נוספת

רשום  במערכת חודש מוקדם יותר

01 10 06
01 09 06

בטעות  - -תיקון תאריך כניסה לשעה נוספת

רשום במערכת חודש מאוחר יותר

01 09 06

ילד חדש לשירות  

 שעה נוספת 

            אשכנזי     יוסי    ריטה  

            מועלם      הילה   רותי  

            לוטי         יוסי    רחל    

01 12 06
            מועלם      יוסי    חנה   

ילד עוזב שירות   

 שעה נוספת 

01 11 06
          רחמנוביץ   יוסי  לריסה  

אין צורך    תאריך עזיבת מעון

  שעה נוספת במילוי 

01 09 06

01 10 06

01 09 06

06 12 01            כהן              אבי  מיכל    

ילד רגיל ללא   תאריך עזיבת מעון 

 שירות שעה נוספת














































































