
 

 
 

 

22.8.19 

 הנדון: הבהרות חשובות לאור פניות תושבים 

 לאור הפניות החוזרות ונשנות למועצה, בתחושה של חוסר הבנה וחוסר בהירות בתחום . 

ע"פ חוק  ה נוספת .שימו לב שר הצטרפות של ילדים ללא כל התניהחוקית לאפ וחובותינלהלן פירוט של 

 אסור להתנות שירות בשירות. 

חודשים בכלל יישובי המועצה מוכר ומפוקח ע"י תוכנית ניצנים  10לתקופה של -ב -א לילדי כיתות .צהרון1

שח מהמדינה(   ₪200 )לאחר החזר של  735רבית לתשלום הינה של משרד החינוך בהתאם לכך עלות מ

 כולל בתוכו חוג ומזון.

עלות לכל חג   13:00תוכנית ניצנים של החופשות פעילות עד –ימים  10חנוכה ופסח ג' : חופשות -.גן, וא'2

 . לתלמיד₪  100

זור לכן אין למנוע הרשמה של ילדים בא . קייטנה בקיבוץ והקייטנה במועצה נחשבים לקייטנות ציבוריות. 3

 הרישום )תושבי הישוב( 

המפוקחים )באחריות המועצה( המחיר של קייטנה ציבורית  המחיר של קייטנה ציבורית הינו כפוף למחירים 

מיוחדת )באחריות הישוב( בכפוף למחירים ראליים שיקבעו על ידי הקיבוץ ולמשך הזמן שניתן השירות 

מסגרת משותפת  ו ב-כיתות אלילדי על ידי המועצה נכון לשנה"ל תשע"ט, הופעלו קייטנות ציבוריות  בישוב.

 בבתי הספר. 

 ת ציבוריות והמחירים שנקבעו בהם תלויה בכמות המשתתפים. הפעלת קייטנו

 קייטנה מיוחדת בישוב  קייטנה ציבורית 

  7-ו 3גנים )מגיל 

 חודשים(

1-21/7 

8:00-16:00 

₪,    1,050-כ

לקבוצה של 

  35מינימום 

 ילדים

 

)בית הספר של   ג-א

 החופש הגדול(

1-21/7 

8:00-13:00 

300    ₪

 מועצה

ראלי שיקבע ע"י מחיר    8:00-16:00

 הישוב

ובתאריכים המפורסמים שניתנים לכלל 

 הילדים

  3שח )מחיר מפוקח (ל  750-כ  ו-ד

   8:00-13:00שבועות מ

מחיר ראלי שיקבע ע"י    8:00-16:00

 הישוב

 בישוב ובתאריכים המפורסמים 

₪  935כיתה ג לא יעלה על -. בהתאם לחוק פיקוח על מחירי צהרונים מחיר צהרון בגילאי גן4

 .לחודש



 

 
 

 

. בהתאם לחוק חינוך חינם שחל בגני הילדים סכום הגביה המקסימאלי המאושר עבור שעות 5

₪ לשנה. כאשר   900הבוקר הינו בהתאם לוח התשלומים המתפרסם מדי שנה ועומד על כ

 ₪ לשנה עבור ביטוח בלבד.  50הסכום המינימלי מסתכם בכ

וי פיקוח שיפורסמו ויכולים להשתנות בהתאם לצכל הסכומים האמורים נכונים לשנה"ל תשע"ט ו

 בנושא.

 

 ,בברכה

 

 

 עפרה שיר לביא                     בלט רוט חנה                       ברזילי  אמיר 

  חברתי מנהל אגף החינוך       מנהלת תחום הגיל הרך         מנהלת המחלקה לחינוך 

 


