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 בנגב, בגליל ובפרפריה החברתית 2019קיץ טופס בקשה לנוהל סבסוד קייטנות 

  .א2ורשויות מקומיות בנגב ובגליל על פי סעיפים  1.ג.2רשויות מקומיות בפריפריה החברתית המוגדרות בסעיף 
את כל הסעיפים לעיל ולחתום בסוף הטופס, בהתייחס לכל שטח הרשות המקומית וכל תושבי  , חייבות למלא.ב2-ו

 הרשות המקומית.
לנוהל ועל פי הפירוט בנספח, שלא נכללות באופן מלא בפריפריה  3.ג.2-ו 2.ג.2רשויות מקומיות על פי סעיף 

ה החברתית, תמלאנה את הסעיפים החברתית, אלא רק מספר שכונות, רחובות או יישובים מהן נכללות בפריפרי
בטופס הבקשה רק בהתייחס לשכונות, לרחובות וליישובים הנכללים בפריפריה החברתית. דהיינו, רשויות אלה לא 

עיריית הרשות אלא רק לחלקים הנכללים בפריפריה החברתית. לדוגמא,  ייחסנה לכל שטח הרשות ולכל תושביתת
 . טח השכונות והרחובות הנכללים בפריפריה החברתיתתל אביב נדרשת להתייחס רק לילדים בש

 :כללייםונתונים ם פרטי

  ____________________________________________________: הרשות המקומית שם .א

 
 ______  __________: טלפוןתפקיד: _________________  ___  ________________: הקשר איש שם .ב
 

 __________________________:אלקטרוני דואר______  ___נייד: _______

 

  1/  2/  3/  4/  5 /6 /7/  9/8:  )נא להקיף( המקומית הרשות של כלכלית חברתית רמה .ג

 נא לסמן את האפשרות המתאימה.  – במבני קבע / במבנים קלים שהוקמו למטרה זוהקייטנה מתנהלת  .ד

 )נא לסמן(.  כן / לא –אישור קיומו של ביטוח תאונות אישיות לעובדי הקייטנה והילדים המשתתפים בה  .ה

 (.לסמן נא) לא/  כן - לנוהלב .י2האם בקייטנה תוגש ארוחת בוקר כמוגדר בסעיף  .ו

 ____________________ יש לציין שם הגוף: (.לסמן נא) לא/  כן האם הקייטנה מבוצעת ע"י גוף מפעיל? .ז

 (. __________________________________לסמן נא) לא/  כן? מפעיל זכה בהליך מכרזי אותו גוף האם .ח

 (. ____________לסמן נא) לא/  כן? הלימודים שנת בתחילת קבע הוראת באמצעות נעשתה הגביה האם .ט

 ולצרף לו"ז(.אילו פעילויות יתקיימו )יש לפרט ____________מס' הפעילויות אשר יתקיימו בקייטנה .י

 פעילות פנים/חוץ פירוט פעילויות
 פנים/חוץ .1
 פנים/חוץ .2
 פנים/חוץ .3
 פנים/חוץ .4
 פנים/חוץ .5
 פנים/חוץ .6
 פנים/חוץ .7
 פנים/חוץ .8
 פנים/חוץ .9

 פנים/חוץ 10.
 . במידה ויש במועד ההגשה הקייטנה, לוחות זמנים, פעילויות וכדומה פירוט אודותיש לצרף  .יא
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 :פרטי הבקשה .יב

 נתוני הבקשה תנאי סף

  לילד כוללת עלות קייטנה

  סכום תשלום הורה עבור ילד

  )נטו( מספר הימים הכולל לקייטנה

  שעות פעילות הקייטנה

  מספר שעות יומיות לקייטנה

מספר הילדים ללא תעדוף בגינם מבוקש 
 סבסוד

 

  ילד ללא תעדוף לכלסכום הסבסוד 

  סכום הסבסוד הכולל לכל הילדים ללא תעדוף

הזכאים להנחה )בהתאם מספר הילדים 
 בגינם מבוקש סבסודלהגדרה לעיל( 

 

  הזכאי להנחהסכום הסבסוד לכל ילד 

הילדים הזכאים סכום הסבסוד הכולל לכל 
 להנחה

 

מספר הילדים הכולל עבורם מבקשת הרשות 
 סבסוד המשרד

 

  לכל ילד  הרשותסכום סבסוד 

  סכום הסבסוד הכולל המבוקש מהמשרד

בכל האמור לעיל, ככל שיסתבר כי הנתונים לעיל אינם נכונים, המשרד יקטין את התקציב המאושר באופן יחסי 

 . או יבטל את התקצוב במלואו
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ישנם כל האישורים  ה, כי ברשותהבחתימתם מטה של מורשי החתימה של ,בזאת המצהירהרשות המקומית 

את כל החוקים הרלוונטיים לקיום קייטנות  מתא מקיייהקייטנות, כי הם הנדרשים לפי כל דין לקיים את וההיתרי

ת. הרשות מצהירה בזאת לקיום קייטנוהרלבנטיים ההוראות והנהלים  , החוק,הדין בכל הדרישות תא עומדיוכי ה

שות המקומית, וחלקו של המשרד מסתכם בהקצאת סבסוד כי כל האחריות על הפעלת הקייטנות הינה של הר

ככל שהקייטנה מופעלת על ידי ידוע לרשות כי )תקצוב( להפחתת מחיר הקייטנות לילדי הרשות המקומית בלבד. 

לוודא כי הגוף המפעיל עומד בכל תנאי הנוהל ובכל הדרישות המצוינות  הבאחריות, ולא ישירות על ידה מפעיל ףגו

בחתימתה, ביחס להפעלת הקייטנה, וכי הרשות המקומית אחראית מול המשרד לקיומם של אלו.  בטופס זה

ידוע לרשות . המפורטות בנוהל זה הרשות המקומית מקבלת אחריות על עמידת הגוף המפעיל בכל הדרישות

יוכל  המקומית כי במקרים בהם יתברר כי התנאים המופיעים בנוהל זה לא מתקיימים או חדלו מלהתקיים,

 ח נוהל זה. והמשרד לשלול את התקצוב שניתן מכ

 

כל הפרטים והנתונים מצהירים בזאת כי  ,אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם _____________________

 .ואמונתנו לעיל נכונים לפי מידת ידיעתנושנרשמו 

 
 :______________שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה 

 (1מורשה חתימה )

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________

 (2מורשה חתימה )

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________

 חשב מלווה  )אם רלוונטי(

 
 

 תאריך: __________________________            __________________: הרשותחותמת 
 

 אישור

בפני, מר/גב'  ו_______ הופיע__________, עו"ד, מאשר/ת בזאת כי ביום _______אני הח"מ ______

_______, מר/גב' ___________ נושא/ת ת.ז. שמספרה _______________ נושא/ת ת.ז. שמספרה __

לעונשים הקבועים בחוק אם  יםצפוי ולומר את האמת וכי יהי הםכי עלי אותם _______, ולאחר שהזהרתי______

 עליה בפני.  ודלעיל וחתמ םאת נכונות הצהרת וכן, אישר ועשהילא 

 ____________________ 

 חתימה וחותמת   
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 :התקצוב לפעילות עבורה מבוקש מקורות ושימושיםו"ח ד

ככל שלרשות המקומית יש סוגים שונים של קייטנות יש למלא את הדו"ח עבור קייטנה אחת בלבד. 

וכפועל יוצא מכך לכל סוג קייטנה יש דו"ח מקורות ושימושים שונים, עליה למלא דו"ח זה בהתייחס 

 לכל אחד מסוגי הקייטנות.

 סה"כ בשקלים חדשים כולל מע"מ -עלות קייטנה אחת  פרטים

 35יש למלא את הפרטים בגין קייטנה אחת המונה עד 

ילדים, ולציין את מספר הקייטנות שיופעלו על פי תקציב זה. 

ככל שברשות מתקיימות קייטנות עם עלויות שונות, דהיינו 

מספר סוגים שונים של קייטנות שלכל קייטנה יש עלות 

 שונה, יש למלא טופס זה לגבי כל אחת מהקייטנות. 

  מקורות

השתתפות המשרד לפיתוח הפריפריה, 

 השתתפות לילד אחד. –הנגב והגליל 

 

השתתפות הרשות המקומית בעלות 

הקייטנה, תורמים וכדומה. יש למלא סעיף זה 

                                                      במידה וישנה השתתפות בלבד. 

 

  השתתפות ההורים.

מספר הילדים בקייטנה אחת. יש לשים לב כי 

ילדים  35המספר המקסימאלי המותר הינו 

 לקייטנה אחת. 

 

לקייטנה  מבוקש מהמשרדהתקציב ה

 .עירונית אחת
 

התקציב, על מספר הקייטנות בגינם מבוקש 

 פי תקציב הקייטנה. 

 

  שימושים

  גננות, סייעות, מדריכים וכו'.שכר 

  .)חובה( בוקרהוצאות בגין ארוחת 

  הוצאות בגין ארוחת צהריים )ליום ארוך(

  (9עלות פעילויות )לפחות 

  הוצאה נוספת )יש לפרט מהן ההוצאות(

  הוצאה נוספת )יש לפרט מהן ההוצאות(

  הוצאה נוספת )יש לפרט מהן ההוצאות(
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  הוצאה נוספת )יש לפרט מהן ההוצאות(

  סה"כ שימושים לקייטנה אחת

השימושים לקייטנה/מספר הילדים. חלוקה 

זו מלמדת על הוצאות הקייטנה לילד אחד. 

 ההוצאות חייבות להיות זהות להכנסות. 

 

 

מצהירים בזאת כי כל הפרטים  ,אנו החתומים מטה, מורשי החתימה מטעם _____________________

"( לעיל נכונים לפי התקצוב מבוקש מקורות ושימושים לפעילות עבורה)"דו"ח  2והנתונים שנרשמו בסעיף 

 .ואמונתנו מידת ידיעתנו

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________

 (1מורשה חתימה )

 

 שם: ________________ מס' ת"ז: ___________ תפקיד: _________חתימה :______________

 (2מורשה חתימה )

 

 ________________ מס' ת"ז: ___________  חתימה  וחותמת:______________________שם: 

   חשב מלווה/רו"ח/גזבר

 

 ____חותמת התאגיד/רשות: __________________  תאריך: ____________________________ 

 

 

 

 


