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 8201 מאי 10

 

 מענה לשאלות הבהרה -  8201 סבסוד קייטנות קיץ מתוקן נוהל
 

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

 
  ?רשויות או גם עמותה/בי"סרציתי לדעת מי יכול לקבל תמיכה רק : 1שאלה 

 בנוהל. 3-ג ו-.א2הנוהל מיועד לרשויות מקומיות בלבד כמפורט בסעיף תשובה: 

 
היות ולא ניתן היה לציין בו  הגישה את הבקשה על פי הנוהל הקודם. אזוריתהמועצה ה: 2שאלה 

לקייטנה, ועלות כעלות קייטנה, לא צוין חלק מן המימון שנותנת המועצה  1,036סכום שעולה על 

האם יש טעם להגיש מחדש ולציין את המימון שנותנת  לילד. ₪ 1,036הקייטנה בפועל נרשמה כ

המועצה? או שניתן להשאיר את ההגשה כמות שהיא ולהתייחס למימון המועצה כאל תכנית 

 העשרה הנוספת על תוכנית הקייטנה?

 ?האם ציון מימון המועצה ישפיע על הסיכויים לאישור הבקשה

במסגרת הנוהל המתוקן ניתנת למועצה האפשרות לממן עלויות הקייטנה מעבר לעלות : תשובה

מקסימלית להורה על פי הנוהל ולכן בקשה זו לא תפסל עקב מימון נוסף. אין אפשרות לבדוק בקשה 

לשיקולכם אם להגיש הבקשה שנית.  זה אישור הבקשה. בטרם הוגשה ואין לראות באישור סעיף

 ש בקשה נוספת, תבדק הבקשה שהוגשה.ככל שלא תוג

 

אנחנו עומדים בתנאי הנוהל . 25/4שה לפני הנוהל הקודם בתאריך אנחנו הגשנו את הבק :3שאלה 

–את השורה שהוספתם לגבי סבסוד עירייה . החדש במחיר המקסימלי שמותר לגבות מהורה

 האם נצטרך למלא ולהגיש שוב את הבקשה?. ציינו זאת בדוח מקורות ושימושים

 , האם יש אפשרות להתחשב בכך?רחוק מאודאנחנו כאמור גרים 

.ב. 1ככתוב בסעיף ככל שבקשתכם עומדת בתנאי הנוהל אינכם מחויבים להגיש בשנית. תשובה: 

, להלן "הנוהל 1.5.18, עד ליום 2018רשויות אשר הגישו בקשות במסגרת נוהל סבסוד קייטנות קיץ "

  ."הקודם", בקשות אלו יבדקו בהתאם לנוהל המתוקן

  לא.על הרשות להחליט אם ברצונה להגיש בקשה חדשה או 

 
 אנא חדדו מה השינוי, לא ברור לנו.: 4שאלה 

משמעות התיקון היא שכעת יוכלו הרשויות לסבסד בעצמן עלות הקייטנה ועלות הקייטנה תשובה: 
 אינה מוגבלת. הכוללת המקסימלית

סכום סבסוד המשרד לא השתנה והסכום המקסימלי אותו ניתן לגבות מההורים לא השתנה. בנוהל 
יע תקציב בלתי מוגבל בקייטנה כל עוד הדבר לא משפיע על תשלום המתוקן רשות יכולה להשק

 הורה עבור ילד.
 .ח.5בסעיף  בנוהל בדגש על הדוגמה -.ח 5-.ז ו5ראו תנאי סף 



 

 

     
 

 המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב והגליל  
 

 
 

   אביב-, תל8שדרות שאול המלך  בית אמות משפט,
 

 03-6958414פקס:  03-6060700טלפון: 
 

 

 
 אפשר לקבל הבהרה לשם מה נועד התיקון?. 1.5הגשתי קול קורא ב :5שאלה 

 .4הסבר בנוגע לתיקון ניתן לראות במענה לשאלה מס'  תשובה:

 ב.1בסעיף יפעלו בהתאם לכתוב  1.5עד  במסגרת הנוהל הקודם, רשויות אשר הגישו בקשתן כמו כן,

  :ג.1-ו

, להלן 1.5.18, עד ליום 2018רשויות אשר הגישו בקשות במסגרת נוהל סבסוד קייטנות קיץ  ב."

 "הנוהל הקודם", בקשות אלו יבדקו בהתאם לנוהל המתוקן.

רשויות אשר הגישו בקשות במסגרת הנוהל הקודם ומעוניינות לעדכן את בקשתן, יגישו  ג.

 ".)הבקשה הקודמת לא תבדק( ק בלבדוזו הבקשה שתבדבקשה חדשה במסגרת הנוהל המתוקן 

 
ש"ח, ואעפ"כ המשרד  150 -עדוף סכום של כני יכול לקחת מהורה על ילד ללא תהאם א :6שאלה 

ש"ח ואז  589או שמימון המשרד הוא יחסי לגובה השתתפות ההורים לפי ש"ח לכל ילד  100יממן 

 ש"ח , ואם ההשתתפות פחותה אזי השתתפות המשרד היא פחותה ?  100סבסוד של 

 .יא: 5כמפורט בתנאי סף  תשובה:

מתוך עלות הקייטנה הכוללת.  ₪ 200השתתפות מינימלית של הורה עבור ילד ללא תעדוף הינה "

מתוך עלות הקייטנה הכוללת.  ₪ 100ינה השתתפות מינימלית של הורה עבור ילד הזכאי להנחה ה

הרשות המקומית רשאית להשתתף בסבסוד עלויות הקייטנה ולהפחית את השתתפות ההורים 

בתשלומים בפועל. רשות המעוניינת לסבסד ממקורותיה סכומים אלו תציין זאת בבקשתה ובדוח 

 ."המקורות ושימושים

 על הרשות לממן ₪ 100על מנת שהמשרד יסבסד  ,₪ 150במקרה בו הרשות תגבה מהורה 

 ..יא5על מנת לעמוד בתנאי סף  לכל ילד ללא תעדוף ₪ 50 ממקורותיה

 

שנה  והתנהלות משרד החינוך  30 -אנו עמותה שמתפעלת את גני הילדים למגזר החרדי כ :7שאלה 

רות מול העמותה . האם בקיטנות קיץ בכל שנות הלימודים, דוחו"ת. ביקורות. פיקוח. היא ישי

 ?המועצה המקומיתהדוחות והתשלומים יעברו ישירות לעמותה המתפעלת או דרך 

המשרד מתנהל אך ורק מול הרשות המקומית. תשלומים יועברו אך ורק לרשות המקומית.  :תשובה

 .ח:4ככתוב בתנאי סף 

קייטנות במגזר החרדי והמגזר הנוצרי: במגזר החרדי ובמגזר הנוצרי מרבית הקייטנות נערכות על "

ור וכדומה. המשרד יכיר בקייטנות שנערכות על ידי ידי עמותות, מלכ"רים, חברות לתועלת הציב

גופים אלה, בכפוף לכך שאותם גופים מפעילים את גני הילדים ברשות גם במהלך שנת הלימודים. 

דהיינו, במקרים בהם מערכת החינוך, החרדית והנוצרית, מופעלת על ידי זכיינים המפעילים את גני 

י הקיץ במתכונת קייטנות, המשרד יכיר בזכיינים אלה הילדים לאורך כל שנת הלימודים וכן בחודש

כגופים מפעילים של הקייטנות עבור הרשויות המקומיות. במקרים אלה יאושר סבסוד לקייטנות 
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יודגש כי הסבסוד יועבר לרשות המקומית בלבד והיא האחראית הבלעדית על פי כל תנאי הנוהל. 

   ."הזכייניםעל ההתחשבנות והתשלומים מול הגופים המפעילים/

 

 והאירועיםהאם הגביה מההורים יכולה להשאר בחשבון העמותה כמו בכל הגביה  :8שאלה 

והפעילויות והמשכורות במשך השנה או זה חייב לעבור לרשות והם יעבירו לעמותה? )נראה לי 

 שחבל לסרבל את מערכת התשלומים(

הקייטנות  כגופים מפעילים של .ח4העונים על הכתוב בתנאי סף  המשרד יכיר בזכייניםתשובה: 

יודגש וישלמו המשכורות.  תשלום מההוריםהגבו ולכן אין מניעה כי אלה י עבור הרשויות המקומיות

 כי הסבסוד יועבר לרשות המקומית בלבד והיא האחראית הבלעדית על ההתחשבנות והתשלומים

 מול הגופים המפעילים/הזכיינים. 

 
 

כולות לבחור את האם הפעילויות פנים או חוץ יש להם הגדרות ברורות, או שהמרכזות י :9שאלה 

 סוגי הפעילויות המתאימים ?

בצו פיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות )סל שירותים ומחיר מרבי(,  1כמפורט בסעיף תשובה: 

)להלן: "צו  1.2.2018מיום  934-936עמ'  7944, אשר פורסם בקובץ התקנות 2018-התשע"ח

 :הפיקוח"(  מטעם משרד הפנים, אשר מצורף כנספח לנוהל באתר המשרד

 ו נמנה עם צוות הקייטנהפעילות שמעביר מדריך מקצועי שאינ -"פעילות פנים" 

 הציבורית;

 500פעילות המתקיימת מחוץ לאתר הקייטנה, במרחק העולה על  -"פעילות חוץ" 

 מטר מאתר הקייטנה, הכוללת כניסה לאתר שגורם חיצוני מפעיל אותו;

 ט' בטופס המקצועי.יש לפרט את סוג הפעילות בסעיף  

 

הביא הפעלות האם לצאת לפארק יפה וגדול בישוב נחשב כפעילות חוץ ? והאם חייבים ל :01שאלה 

כי הרי  ?וסמכים לדבר נחשבות כפעילות פניםגדולות מבחוץ או יצירות ואומנות ע"י אנשים המ

 לנסיעות ולפעילויות רחוקות ? 3-6אין הגיון בהוצאות ילדים קטנים מגיל 

פעילות חוץ קיים למען הסר ספק יובהר כי אין חובה ל הגדרות צו הפיקוח.פי יש לפעול על  תשובה:

 פעילויות פנים לפחות. 9לקיים  ישו

 

 ?המפעיל או שיכולים להביא מהבית וחת בוקר ע"יהאם חייבים בנתינת אר :11שאלה 

 :מחייב לספק ארוחת בוקר במסגרת הקייטנה צו הפיקוח( ב2) 2סעיף  תשובה:

 ."ממרח ומנת ירק פרוסות לחם או לחמנייה אחת או פיתה אחת, 2ארוחת בוקר הכוללת  -הזנה "
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בנגב, בגליל  2018האם ועד מקומי רשאי להגיש בקשה לסבסוד קייטנות קיץ  :21שאלה 

 ובפרפריה?

 בנוהל. 3-וג -.א2הנוהל מיועד לרשויות מקומיות בלבד כמפורט בסעיף תשובה: 

 

תן לעשות זאת שבועות . האם ני 5אם הרשות מעוניינת  להפעיל את הקייטנה במשך  :31 שאלה

 במסגרת הקול קורא או להפעיל קייטנת המשך ללא קשר לקייטנה המסובסדת?

 5קייטנה הנמשכת ימים בלבד, בין הימים א' עד ה'.  15המשרד יסבסד קייטנות הנמשכות  תשובה:

אם הרשות מעוניינת להפעיל קייטנת המשך אין זה רלוונטי לבקשת  תפסל על הסף.שבועות 

 הסבסוד מהמשרד.

 

אני עוברת על המסמכים של הרשות לפיתוח הנגב ואני רואה שהסבסוד השנה של  :41שאלה 

 ?בשנה שעברה ₪ 300לילד  לעומת  ₪ 100המשרד הוא 

 הקייטנהסבסוד המשרד משתנה בהתאם לשעות  כן, סכום הסבסוד שונה משנה שעברה. תשובה:

 .ז לנוהל.5, כמפורט בתנאי סף ים ללא תעדוף וכאלה הזכאים להנחהוילד

 

צריכה להתמודד היא בהחזרת הסבסוד פר  המועצה האזוריתבה הבעיה המרכזית ש: 15שאלה 

שאלתי היא האם ניתן לזכות את היישובים בטרם  הורה כאשר הגבייה נעשית ע"י היישובים.

תחילת הקייטנה באופן מרוכז בהתאם לרשימה שמית של המשתפים בקייטנה והיישובים 

 יעבירו את הזיכוי ספציפית לכל הורה והורה.

יום ממועד קבלת  30ועד  בטרם תחל הקייטנה זכו את ההוריםי הישוביםן מניעה כי איתשובה: 

והיא  למועצהיועבר  המשרד סבסודכי  יודגש לנוהל. .ז4כמפורט בסעיף  אישור על סבסוד המשרד

 .ישוביםמול ה קיום תנאי והגדרות הנוהל ית הבלעדית עלראהאח

 

בשעה  2018.517.י, חמישיום 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

 והגלילפיתוח הפריפריה הנגב המשרד ל


