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 9201 אפריל 8

 

 מענה לשאלות הבהרה -  9201 סבסוד קייטנות קיץ מתוקן נוהל

 

 להלן תשובות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל לשאלות הבהרה בנושא שבנדון:

 

מועצה הברשימת המועצות והישובים  – 2019ראיתי את הפרסום עבור קייטנות קיץ  :1שאלה 

 לא נכללת וברור לי שאנחנו לא יכולים להגיש בקשה. )אזור הגליל(אזורית ה

 ?להגיש בקשה אזורית יכולההמועצה ההאם  –למען הסר ספק ולוודא באופן סופי 

 :בנוהל כתוב '. ב2בסעיף תשובה: 

ו על פי חוק הרשות לפיתוח הגליל, הרשויות המקומיות הממוקמות בגליל כהגדרתכל  -גליל  ב."

 ."1993-התשנ"ג

 

בפריפריה הינו זהה לשנה  טנות הקיץיסבסוד קי ברצוני לבדוק האם הסכום של :2שאלה 

 אני שואל לגבי סבסוד המשרד שלכם.שנים.  3ו כפי שהיה מסובסד לפני אשעברה, 

לקרוא את הנוהל ולא   בכל שנה יש.ז. 5סכום סבסוד המשרד כתוב בבירור בנוהל בסעיף  תשובה:

 להסתמך על פרסומים ומידע משנים קודמות.

 

 ארוחת צהרים? שעות האם חובה על המפעיל להגיש 8קייטנה המתקיימת יום ארוך  :3שאלה 

 יתכן ויותר קל שההורים יכינו ארוחת בוקר והמפעיל יביא ארוחת צהרים.

על  שעות חובה 8חובה על הרשות לספק ארוחת בוקר בכל קייטנה. בקייטנה הנמשכת תשובה: 

זה תנאי סף. קייטנות בהן ההורים יביאו ארוחת בוקר  ,לספק לילדים גם ארוחת צהרים הרשות

 יפסלו ע"י המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל וייקנסו ע"י משרד הפנים.

 

הנושא של אחריות הרשות, כי משרד החינוך אולי כדאי להפחית בהצהרה לרשות את  :4שאלה 

)מנהל חברה ונוער( הוא אחראי לתת רישיונות לקייטנות ועל הרשות לוודא את קיומם של 

רישיונות אלו,)אני מתכוון בעיקר בהפעלה של קייטנות ע"י עמותות של גני ילדים חרדיות, 

אים וכל שנה מעוררת שיון המתישהרשות אומרת אתה המפעיל ואני רק מוודא שיש לך את הר

 בעיות לחתום ע"ז(

המשרד עובד מול הרשויות והאחריות הינה של הרשות לדאוג לכך שהקייטנות יפעלו לפי  תשובה:

 החוק.
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ישובים. גני הילדים מופעלים על ידי הישובים. בכל  40במועצה האזורית שלנו יש  :5שאלה 

שיש להגיש בקשה מרוכזת האם יש להגיש בקשה פרטנית לכל ישוב? או  ישוב על פי צרכיו.

הבעיה היא שיש שונות בפרמטרים הנדרשים לדיווח גם בפרטי הבקשה וגם בדוח מועצתית. 

מקורות ושימושים בין הישובים השונים ולא ברור כיצד אפשר להגיש בקשה אחת שתתאם לכל 

 הישובים.

ייטנה בנפרד. למען הסדר הטוב רצוי להגיש בנוסף מסמך תשובה: יש להגיש בקשה עבור כל ק

 המסכם את כל הנתונים שהוגשו.

 

האם ניתן להגיש בקשה רק לחלק מהישובים על פי החלטת מזכירות היישוב? או  :6שאלה 

 שחייבים להגיש לכל הישובים?

 ילדי הרשותתשובה: הרשות מחויבת לפעול באופן שוויוני ולהגיש בקשה לסבסוד עבור כל 

 הזכאים לכך בתנאי שהקייטנה עומדת בתנאי הסף כמובן.

 

ימים בתוספת תשלום הורים ולקבל את  15 –האם ניתן להפעיל קייטנה יותר מ :7שאלה 

 השתתפותכם.

ימים אך לא ניתן לגבות מהורי  15-ניתן לקיים קייטנות אשר יימשכו יותר מלא ניתן. תשובה: 

 15-.ז. רשות המעוניינת לקיים קייטנות מעבר ל5סף הילדים מחיר גבוה יותר מהמפורט בתנאי 

ימים ולגבות תשלום נוסף מהורי הילדים, תקיים מחזור נוסף לקייטנה שאינו רלוונטי למשרד או 

לנוהל ולא יבוא לידי ביטוי בעלויות הקייטנה שיוגשו למשרד. המשרד לא יבדוק דרישות תשלום 

 דות לחלוטין.בהן יהיה פיצול מלאכותי, העלויות יהיו נפר

 

חמישה גנים( להאריך עד ובחלק מהגנים ) 13:00נה עד השעה האם ניתן לקיים קייט :8 שאלה

במידה ואפשרי באיזה טופס להגיש את  אם כן אך מחשבים את הסבסוד? ?16:00השעה 

ופעם  13:00פעם אחת עד השעה . הבקשה? האם יש למלא סעיף יא' פרטי הבקשה פעמיים

 .16:00שנייה עד השעה 

עבור יום  תשובה: ניתן. בטופס הבקשה יש מקום למלא בקשה עבור יום ארוך ויום קצר. הסבסוד

 .ז לנוהל.5קצר ויום ארוך הינו בהתאם למפורט בסעיף 

 

 הזנה? תהאם העלות כולל :9 שאלה

.יא ולקייטנות 2כן. הרשות המחויבת לספק לילדי הקייטנה ארוחת בוקר כמפורט בסעיף  תשובה:

 תספק הרשות גם ארוחת צהרים חמה. 16:00ארוך עד השעה יום 
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להביא אישור המשך פשר במקום אישור רישיון קייטנה מבקשת לדעת אם א :10שאלה 

 לימודים חתום על ידי המפקחת )נוהל מקובל( ,יש לציין כי התכנית והתכנים הינם של קייטנה.

בכפוף לכך שהן מופעלות על ידי אותם קייטנות אלה יוכרו  - .ח4-.ז ו4ככתוב בסעיף  תשובה:

הזכיינים/גופים מפעילים אשר מפעילים את גני הילדים לאורך כל שנת הלימודים וכן בחודשי 

 הקיץ במתכונת קייטנות.

 

 מה הקשר אם קיים בין קול קורא זה לבין בית הספר של החופשות "ניצנים"? :11שאלה 

טרום טרום חובה, טרום בגני ילדים  3-6נוהל סבסוד קייטנות של המשרד מיועד לגילאי  תשובה:

 ואינו קשור לקייטנות בבתי הספר אשר מפעיל משרד החינוך. חובה וחובה

 

פעילויות , ז"א שהמקסימום הוא  10פעילויות ובטבלה מצוין  9כתוב שצריך לפחות  :12שאלה 

10? 

שורות וניתן לקיים מספר בלתי מוגבל של  10-היה מקום לתשובה: לא, זה אומר שבטבלה 

 .9פעילויות כאשר המינימום הוא 

 

 ?ת הגן והרשות תקנה את הציוד הנדרשהאם את הפעילויות יכולות להפעיל צוו :13 שאלה

 תשובה: כן.

 

( )דוח שכר של המפעילה 66האם ניתן להגיש דוח  מה הנוהל לגבי הפעילויות? :14 שאלה

 לקייטנה?כפעילות 

 תשובה: ניתן להגיש. 

 

 ?יתן להגיש אותו יחד עם שאר הגניםהאם נ –האם גם גן חינוך מיוחד כולל  :15 שאלה

 תשובה: בוודאי. הקייטנה נדרשת לעמוד בכל תנאי הנוהל.

 

יצד ניתן להגיש את הדוח תשלום , כהתשלום עבור הקייטנות הוא פנימי בקיבוצים , :16 שאלה

 ?קיבוציםההורים בשל 

על הרשות להוכיח כי תשלום ההורים בטרם קיום הקייטנה עומד בתנאי הנוהל בהתאם  תשובה:

רשות הגובה תשלום באמצעות הוראת קבע בתחילת שנת הלימודים יזכו את הורי ב.ז. 5לתנאי סף 

 .ו לנוהל.4התלמידים בטרם תחל הקייטנה בהתאם למפורט בסעיף 
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 , כיצד ניתן להגיש דוחות ביצוע?תלוש שכרישנם קיבוצים שלסייעות אין  :17 שאלה

תשובה: המשרד לא ביקש לקבל תלושי שכר בעת דרישת התשלום אך יש לציין עלויות שכר 

 הסייעות והגננות בדוח מקורות ושימושים.

 

, אך נו את נושאי הפעילויות חוץ ופנים, יש ל 5.19בשלב ההגשה הראשונה בחודש  :18 שאלה

עדיין אין לנו לו"ז מדויק וכל נושאי הספקים לא נסגר, האם אפשר לכתוב רק את נושאי 

 הפעילויות?

יש לציין את הפעילויות כנדרש בתנאי הסף, גם אם מדובר בלו"ז משוער. כמובן שעמידה תשובה: 

 בתנאי הסף תבדק גם בעת הגשת דרישת התשלום לאחר קיום הקייטנה.

 

הובן – 2019י הסף לסבסוד קייטנה המצוינים בנוהל סבסוד קייטנות קיץ תנא  עפ"י :19שאלה 

יום, לפיכך ובהתחשב בבקשות ההורים, הרשות  15המינימליים בקייטנה הינו   כי מספר הימים

מעוניינת להציע מסגרת קייטנה בת חודש ימים כפי שהפעלנו בשנים קודמות )מלבד בשנה 

בו צוין במפורש כי המשרד לא יסבסד  2018ת קיץ האחרונה בהתחשב בנוהל סבסוד קייטנו

המחיר לחודש ימים יהיה גבוה יותר מהמצוין בקול   ימים(, 15 -קייטנות אשר ימשכו יותר מ

ימי ההפעלה המחיר לא יעלה על הנכתב  15ז"א עבור  אך יהיה בהתאם למספר הימים,  קורא 

  האם הקייטנה תעמוד בתנאי הסף? בנוהל. 

ימים אך לא ניתן לגבות מהורי הילדים  15-לקיים קייטנות אשר יימשכו יותר מניתן תשובה: 

ימים  15-לרשות המעוניינת לקיים קייטנות מעבר  .ז.5מחיר גבוה יותר מהמפורט בתנאי סף 

ולגבות תשלום נוסף מהורי הילדים, תקיים מחזור נוסף לקייטנה שאינו רלוונטי למשרד או לנוהל 

ולא יבוא לידי ביטוי בעלויות הקייטנה שיוגשו למשרד. המשרד לא יבדוק דרישות תשלום בהן 

  יהיה פיצול מלאכותי, העלויות יהיו נפרדות לחלוטין.

 

, ₪ 20,000,000צוין כי תקציב המשרד מוגבל ל  -2019ץ בנוהל סבסוד קייטנות קי :20 שאלה

האם אותו תקציב עמד לרשות המשרד בשנה קודמת? ז"א , על פי צפי שנה קודמת, ובהתאם 

והאם  ש"ח עדיין ריאלי? Xנה, האם סכום ההרשאה שעמד על כ לתקציב העומד לרשותכם הש

  הנחות ההורים?ישנה אפשרות שלא יוחזרו לרשות כל כספי הסבסוד שתעביר ל

הסכום שיאושר בהרשאה, בטרם קיום הקייטנה, הינו הסכום המקסימלי אותו תוכל  תשובה:

  הרשות לקבל לאחר קיום הקייטנה ובכפוף לעמידה בתנאי הסף.
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 הקריטריונים של ארוחת בוקר ומספריום ונעמוד בכל  20במידה ונפעיל קייטנה  :21שאלה 

תחשיב קייטנה ליום אצלכם הינה  לסבסוד? באלו תנאים?נוכל להגיש בקשה  האם   הפעלות

ימים ואגבה על פי  20של   קייטנה במידה ואפעיל .₪ 589ימים =  15ליום, עבור  ₪ 39.26

( האם  ₪ 765)יש מצב שנסבסד עוד ונגבה  ₪ 785התחשיב שלכם קייטנה אמורה לעלות אצלי 

 מאפשר הגשת הסבסוד?

ימים אך לא ניתן לגבות מהורי הילדים  15-ניתן לקיים קייטנות אשר יימשכו יותר מ שובה:ת

ימים  15-ל.ז. רשות המעוניינת לקיים קייטנות מעבר 5מחיר גבוה יותר מהמפורט בתנאי סף 

בות תשלום נוסף מהורי הילדים, תקיים מחזור נוסף לקייטנה שאינו רלוונטי למשרד או לנוהל גול

ביטוי בעלויות הקייטנה שיוגשו למשרד. המשרד לא יבדוק דרישות תשלום בהן ולא יבוא לידי 

 יהיה פיצול מלאכותי, העלויות יהיו נפרדות לחלוטין.

 

ימים ופחות מכך לא  15 מינימוםבנוהל סבסוד נאמר שהקייטנה חייבת לפעול  :22שאלה 

פעיל קייטנות בכל חודש אך, אם אנו מעוניינים לה אז ברור כי לא נפעיל פחות ימים. תתוקצב.

כדי לתת מענה להורים העובדים. האם התקצוב של המשרד יוגדל בהתאם  ימים  23יולי דהיינו 

 לתוספת הימים? 

ימים אך לא ניתן לגבות מהורי הילדים  15-ניתן לקיים קייטנות אשר יימשכו יותר מ תשובה:

ימים  15-ל.ז. רשות המעוניינת לקיים קייטנות מעבר 5מחיר גבוה יותר מהמפורט בתנאי סף 

בות תשלום נוסף מהורי הילדים, תקיים מחזור נוסף לקייטנה שאינו רלוונטי למשרד או לנוהל גול

ביטוי בעלויות הקייטנה שיוגשו למשרד. המשרד לא יבדוק דרישות תשלום בהן ולא יבוא לידי 

 .יהיה פיצול מלאכותי, העלויות יהיו נפרדות לחלוטין

 

מהילדים  %60כ  .6-3קייטנות בגני הילדים גילאי  המפעילהאנחנו רשת גני ילדים  :23שאלה 

על פי הגדרתכם הם יהיו זכאים המבקרים בגנים שלנו זכאים להנחה בארנונה בגין מצב כלכלי. 

  ?₪ 50להנחה נוספת של 

תשובה: באחריות הרשות לקבוע מיהם הילדים הזכאים להנחה על פי הגדרות המשרד ובהתאם 

 לנתונים אשר ברשות מחלקת הרווחה ברשות.
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או שניתן  האם בזמן הגשת הבקשה עלינו לציין כמה ילדים זכאים לתוספת סבסוד? :24 שאלה

עדוף ובהמשך לעדכן מי מתוכם זכאי לתוספת גיש בקשה כללית עבור ילדים ללא תלה היהי

כדי לדעת מי זכאי להנחה נוספת עלינו תחילה, לפרסם את הקייטנה ולבקש מההורים ? סבסוד

להעביר מסמכים המעידים על זכאות נוספת. תהליך הרישום ואיסוף המסמכים נמשך מעבר 

 לימים ספורים. 

יש להגיש את אשר הוגשו בבקשה לתקצוב הם הקובעים. בבקשה לתקצוב הנתונים תשובה: 

להנחה וילדים אשר לא זכאים להנחה. זה המספר הקובע ולא ניתן יהיה  מספר הילדים הזכאים

לבצע שינוי בנתונים לאחר מכן. הנתונים שיאושרו בהרשאה הינם סופיים ולא ניתן יהיה לשנותם 

 בשום שלב.

 

רת מאוד את עלות הקייטנה. למרות שההזנה הינה תנאי סף. האם נוכל ההזנה מייק :25שאלה 

פר  –וההחלטה תהיה לפי רוב ההורים  להציע להורים להחליט בין קייטנה עם/ בלי הזנה .

 כיתה?

.יא ולקייטנות יום 2הרשות המחויבת לספק לילדי הקייטנה ארוחת בוקר כמפורט בסעיף  תשובה:

מדובר בתנאי סף. רשות אשר לא  הרשות גם ארוחת צהרים חמה.תספק  16:00ארוך עד השעה 

 תספק הזנה כנדרש  תפסל על הסף ותקנס ע"י משרד הפנים.

 

גני הילדים ללא  עברו ניתן היה לקבל סבסוד לכלל הנרשמים לקייטנות בשנים :26שאלה 

 – . האם גם השנה ניתן להגיש את כלל הנרשמים ולקבל סבסוד בהגדרהאבחנה של רחובות

 ילדים ללא תעדוף.

תשובה: ברשויות המוגדרות "שכונות בפריפריה החברתית כמפורט בנספח רשימת שכונות 

ורחובות לנוהל, ניתן להגיש בקשות לסבסוד עבור ילדים המתגוררים בשכונות ורחובות 

 המפורטים בנספח זה ועבור קייטנות המתקיימות בשכונות ורחובות אלה בלבד.

 

האם הרשימות יכולות לכלול גם את הילדים הזכאים וגם את אלו שללא תעדוף ולקבל  :27 שאלה

 סבסוד שונה עבור כל קבוצה.

ילדים ללא תעדוף וילדים הזכאים ניתן. בטופס הבקשה יש מקום למלא בקשה עבור תשובה: 

 .ז לנוהל.5ארוך. הסבסוד הינו בהתאם למפורט בסעיף  להנחה

 

 

 



 

 

     
 

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל  
 

 
 

   אביב-, תל8שדרות שאול המלך  בית אמות משפט,
 

 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 
 

 

כולל ילדים  ללא תעדוף אנו יכולים להגיש את כלל ילדי הגנים האם תחת הכותרת  :28שאלה 

 שבהגדרה הם ילדי רווחה "ילד זכאי".

לא. ילדים הזכאים להנחה יש לציין תחת קטגוריה זו ולציין עלות סבסוד שונה כנדרש  תשובה:

 בטופס הבקשה.

 

בימים אלו לאפשר יום זהו יום צום מקובל  21/07אנו רשות דתית בתאריך י"ז בתמוז  :29שאלה 

ליולי ללא ימי שישי  01-22בין ה ימים 15מנוחה אנו מבקשים לקיים את הקייטנה בגנים במשך 

 שבת וי"ז בתמוז. 

ימים לפחות, המשרד לא מתערב בתאריכי הקייטנה כל עוד  15יש לקיים הקייטנה  תשובה:

 מתקיימים ביולי/אוגוסט.

 

סבסוד לקייטנות שמופעלות ע"י בעלות ולא  יינתןהאם במסגרת הקול קורא ,  :30שאלה 

 באמצאות הרשות המקומית?

קייטנות אלה יוכרו בכפוף לכך שהן מופעלות על ידי אותם  -.ח 4-.ז ו4ככתוב בסעיף  תשובה:

הזכיינים/גופים מפעילים אשר מפעילים את גני הילדים לאורך כל שנת הלימודים וכן בחודשי 

התחייבות המשרד תהיה אך ורק מול הרשות המקומית בכל מקרה,  הקיץ במתכונת קייטנות.

 אשר אחראית על הביצוע מול אותם גופים.

 

 

בשעה  56..2019, שנייום הינו מועד האחרון להגשת בקשות לנוהל השימו לב, 

 יש לשים לב לכל תנאי הסף ודרישות הנוהל ולהגיש הבקשות בהתאם. .0041:

 

 

 בהצלחה.

 

 לי סרוב

 מנהלת תחום מחקר מעקב ובקרה

 פיתוח הפריפריה הנגב והגלילהמשרד ל


