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 8201 אפריל 61

 

 מענה לשאלות הבהרה -  8201 סבסוד קייטנות קיץנוהל 

 

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

 
בטופס הבקשה בסעיף יא האם כשצריך לרשום עלות קייטנה הכוונה היא עלות הפעלת : 1שאלה 

 .מתן סבסוד משתנה לפי עלות קייטנה פר ילד .הכולל או עלות פר ילד הקייטנה

אם ישנן קייטנות במחירים שונים יש למלא טופס עבור יש לציין עלות הקייטנה הכוללת. תשובה: 
 . כל קייטנה במחיר שונה בנפרד

 
לבין ילדים זכאים  הגשת הבקשה אני צריך לבצע הבחנה בין ילדים ללא תעדוף בעת: 2שאלה 

להנחה. אני לא יכול לדעת בעת ההגשה מה יהיו מספר הילדים שזכאים להנחה בהתאם 

לקריטריונים. כיצד להתמודד עם הסוגיה? האם יהיה ניתן להעביר בין האופציות? שנה שעברה 

 הגשנו על כולם ללא תעדוף אך השנה שיניתם את הסכומים.

 
הילדים המקסימלי אשר יכולים לקחת חלק בקייטנות הרשות יש להגיש בקשה עבור מספר  תשובה:

יעביר כספי המספר יאשר תקצוב בהתאם למספר הילדים בבקשה אך  העונות על הגדרות הנוהל.

ספר הילדים שהוגש בבקשה אך לא יותר ממ הסבסוד לאחר קיום הקייטנה ומספר הנרשמים בפועל

 נוי במספר הילדים לאחר המועד האחרון להגשת בקשות.ילא ניתן יהיה לבצע ש .המקורית

 
  ?ו -חוץ מהגנים האם יכולים להפעיל לשכבה של א :3שאלה 

לפי  טרום חובה, טרום חובה וחובה –ום ילדים בוגרי גני טר לסבסוד אך ורק זכאיםלא. תשובה: 

 לנוהל. .ה.2בסעיף הגדרת 

 
יכולה להגיש בקשה במסגרת קול קורא  נמצאת בהגדרתה בגלילההאם מועצה מקומית : 4שאלה 

 שיצא מטעם המשרד?

 ..ב2ככתוב בהגדרות הנוהל בסעיף 
 

. יש בעיה עם השעה היות והורים בשעה זו כבר 8.00חילת הקייטנה היא בשעה ת :5שאלה 

 ?7.30אמורים להיות בעבודה. מדוע אין תקצוב לפתיחה בשעה 

למשרד יוגשו בקשות אך ורק עבור קייטנות . 7:30תקצב פעילות מהשעה יהמשרד לא  תשובה:

בהתאם לצו פיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות )סל שירותים ומחיר הנוהל העונות על הגדרות 

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

 תשומתיחד עם זאת  כנספח לנוהל זה באתר המשרד. מטעם משרד הפנים, אשר מצורף הפיקוח"( 

  ."התארגנותשעת " –.י 2חדשה בנוהל בסעיף לבכם להגדרה 
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 . לא תוקצב זמן נקיון הגן.13.00הקייטנה בשעה  סיום :6שאלה 

דק'  60המשרד יכיר בשעה אחת ) "שעת התארגנות": .י הגדרה חדשה2סעיף בניתן לראות  תשובה:

הקייטנה, מדובר בתוספת לסידור וארגון סה"כ ביום( נוספת לשעת התארגנות. בשעה זו לא תופעל 

ע"י אנשי הצוות. למען הסר ספק, אין להכליל זאת בבקשת הרשות המקומית למשרד. דוח 

 .בנוהל .ז לתנאי הסף5בסעיף ות כמפורט שעות יומי 8או  5המקורות ושימושים יוגש עבור 

 

פעילות חוץ אחת לפחות. עד כה בגני ן שיש חובה להפעיל מצוי –לגבי פעילויות העשרה  :7שאלה 

הילדים לא הוצאנו את הילדים לפעילות מחוץ לגן. כל הפעילויות התקיימו בגן. כדי לערוך פעילות 

חיצונית יש לכך עלות תקציבית שונה מעלות הפעלה רגילה בגן: הסעות, מלווים וכדומה. האם 

 ניתן יהיה לקיים את כלל הפעילויות בגן בלבד?

 .אין חובה לקיים פעילות חוץ, לפיו .ו' לנוהל 5סעיף ע תיקון לבוצ :תשובה

 

, והנתונים מתבססים על השנה 1.5היות והבקשה מוגשת עד  –לבקשה, סעיף ד  4בעמוד  :8שאלה 

שעברה, ובסעיף זה נכתב שלא ניתן יהיה להגדיל את מספר הילדים בהמשך. איך נוכל לדעת את 

 עוד בטרם התחיל תהליך הרישום של הקייטנה? 1.5-ב המספר האמיתי

תשובה: יש להגיש בקשה עבור מספר הילדים המקסימלי אשר יכולים לקחת חלק בקייטנות הרשות 

העונות על הגדרות הנוהל. המספר יאשר תקצוב בהתאם למספר הילדים בבקשה אך יעביר כספי 

א ניתן יהיה לבצע שנוי במספר הילדים הסבסוד לאחר קיום הקייטנה ומספר הנרשמים בפועל. ל

 .לאחר המועד האחרון להגשת בקשות

 לדוגמה:

  ילדים ללא תעדוף. המשרד אישר בהרשאה  1,000רשות הגישה בקשה לסבסוד עבור

ילדים. לאחר סיום  800ילדים. לקייטנה נרשמו בפועל  1,000התקציבית סבסוד עבור 

 ילדים.  800הקייטנה תוגש למשרד דרישה לתשלום עבור 

  ילדים ללא תעדוף. המשרד אישר בהרשאה  1,000רשות הגישה בקשה לסבסוד עבור

ילדים. לאחר סיום  1,300ילדים. לקייטנה נרשמו בפועל  1,000התקציבית סבסוד עבור 

 ילדים. 1000הקייטנה תוגש למשרד דרישה לתשלום עבור 

 
 

פעילויות כאשר אחת מהן  היא חוץ.   9על פי הנחיית הקול קורא יש חובה  למינימום  :9שאלה 

יו"ר וועד הורים עירוני מתנגדת בתוקף לפעילות חוץ, הגענו להסכמה כי נעבה את פעילויות הפנים 

 פעילויות. האם מאושר? 13 -12-אף ל

  .אין חובה לקיים פעילות חוץ.ו' לנוהל כאשר 5תשובה: בוצע תיקון לסעיף 
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ימים בשבוע ונמשכת עד  6בישובי המועצה האזורית, פעילות הקיץ מתבצעת במשך  :01שאלה 

 . מה המשמעות לגבי הכרה מצדכם וקבלת הסבסוד?24/08/18וכולל 

הבהרה בסעיף ראו ' עד ה'. בין הימים א ,בלבד ימים 15הנמשכות המשרד יסבסד קייטנות  תשובה:

 תפסל על הסף. 24.8.18ימים בשבוע עד ליום  6. קייטנה הנמשכת .יא לנוהל2

 

לקייטנות )שכר עבודה, האם ניתן לקבל את התמחור לפיו נקבעו עלויות המקסימום  :11שאלה 

 ציוד מתכלה, פעילויות העשרה וכו'(?

בהתאם לצו פיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות )סל שירותים תמחור עלויות הקייטנות  תשובה:

 1.2.2018מיום  934-936עמ'  7944, אשר פורסם בקובץ התקנות 2018-ומחיר מרבי(, התשע"ח

 .באתר המשרדאשר מצורף כנספח לנוהל )להלן: "צו הפיקוח"(  מטעם משרד הפנים, 

 

האם השתתפות המשרד נועדה אך ורק להוזלת והורדת עלות השתתפות ההורים, או  :21שאלה 

 ?קיוןיגם כן במימון ההפעלה כגון: מים, חשמל, שמירה, נ

 מטרת הנוהל להוזיל אך ורק עלות הקייטנה להורה, לא לרשות המקומית.

 
 20פעם וגם להחתים  20קייטנות האם למלא דוח מקורות ושימושים  20אם יש יותר מ  :31 שאלה

 ?פעם?

קייטנות  20עבור  ולציין שהנלאם מדובר בקייטנה בעלות זהה אז יש להעביר דוח מקורות אחד 
 קייטנות.  20-ולציין את הסכום הכולל שיהיה ברור שמדובר ב

 יש להגיש דוח מקורות ושימושים. מסוימתאם מדובר בסכומים שונים אז עבור כל קייטנה בעלות 

ברשויות בהן מספר רב של קייטנות בעלויות שונות מומלץ לצרף לטפסיי הבקשה טבלה פשוטה 

 .הילדים המפרטת מספר הקייטנות ומספר

 

רשום שם שהמשרד תומך  האם אין טעות בנוהל??? -לגבי סכומי התמיכה של המשרד  :41שאלה 

ש"ח לילד עם  600בשנה שעברה הסכום עמד על  שעות(. 5של שח לילד )לקייטנה  100-150ב

האם אלו אכן הנתונים או שיש טעות כלשהי? אולי הכוונה שם הייתה לסכום . 150וכעת רק  זכאות

 השתתפות הרשות/ההורים ולא לתמיכת המשרד?

 שעות. 5אין טעות בנוהל. אלה סכומי סבסוד המשרד עבור קייטנה הנמשכת  תשובה:

 

האם אוכל להגיש בקשה אחת בשם כל  אנחנו עושים קייטנה אחידה בכל הישובים. :51שאלה  

 אם כן, למלא בדו"ח מקורות בקשה עבור כולם ? הישובים? עם תוכנית אחת?

 יש לציין את מספר הקייטנות ושם הישובים במסמכי הבקשה. תשובה: כן.
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. אם הבנתי נכון את הנוהל, מראש צריך לסבסד את  ₪ 1200הקייטנה שלנו עולה : 61שאלה 
   . האם הבנתי נכון?₪ 1000ניתן לגבות מההורים רק , כך שאני ₪ 200ההורים ב

 
טנה יי. עלות מקסימלית לק₪ 689שעות יומיות הינה  5עלות מקסימלית לקייטנה הנמשכת תשובה: 

 .על הסף נהתיפסל . קייטנות במחירים גבוהים מאלה₪ 1,036 שעות יומיות הינה 8הנמשכת 
 

?  כמובן שתקצוב המשרד לא יהיה 14:00 האם נוכל להאריך את הקייטנה עד השעה :71שאלה 
 בשעה הנוספת...

 
מחויבת להגיש לילדי הקייטנה ארוחת צהרים. ניתן  13:00קייטנה הנמשכת לאחר השעה  תשובה:

 שעות 5. עלות קייטנה וסבסוד המשרד יהיו בהתאם לקייטנה בת 14:00לקיים קייטנה עד השעה 
 116 תוספת בסך .בצו הפיקוח 5ירותים  לפי סעיף החלק היחסי לשעה ע"פ סל השבתוספת  (₪ 689)

 100. סבסוד המשרד יהיה 14:00לקייטנה עד השעה  ₪ 805, כלומר ₪ 689לעלות מקסימלית של  ₪
 לילד הזכאי להנחה. ₪ 150-עבור ילד ללא תעדוף ו ₪

 שמירה, פעילויות(.לצו הפיקוח )הזנה,  4למען הסר ספק, יש לקיים את הדרישות בסעיף 
  

 האם ניתן להאריך את הקייטנה בשבוע נוסף על חשבוננו?: 18שאלה 
 

בהתאם לצו פיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות המשרד יקבל בקשות על פי הגדרות הנוהל  תשובה:
מיום  934-936עמ'  7944, אשר פורסם בקובץ התקנות 2018-)סל שירותים ומחיר מרבי(, התשע"ח

 .באתר המשרד)להלן: "צו הפיקוח"(  מטעם משרד הפנים, אשר מצורף כנספח לנוהל  1.2.2018
 

 ₪ 137.8)תוספת של   ₪ 826שעות ביום בעלות של  6ניתן לקיים קייטנה של  האם: 19שאלה 
 לשעה הנוספת( ועדיין לקבל סבסוד מהמשרד?

 
מחויבת להגיש לילדי הקייטנה ארוחת צהרים. ניתן  13:00קייטנה הנמשכת לאחר השעה  תשובה:

 שעות 5. עלות קייטנה וסבסוד המשרד יהיו בהתאם לקייטנה בת 14:00לקיים קייטנה עד השעה 
 116 תוספת בסך .בצו הפיקוח 5ירותים  לפי סעיף החלק היחסי לשעה ע"פ סל השבתוספת  (₪ 689)

 100. סבסוד המשרד יהיה 14:00לקייטנה עד השעה  ₪ 805, כלומר ₪ 689לעלות מקסימלית של  ₪
 לילד הזכאי להנחה. ₪ 150-עבור ילד ללא תעדוף ו ₪

 שמירה, פעילויות(.לצו הפיקוח )הזנה,  4למען הסר ספק, יש לקיים את הדרישות בסעיף 
 

האם הסבסוד שמקבל ילד ללא תעדוף  בהנחה אם העירייה לא משתתפת בסבסוד: :02שאלה 
 589האם הסבסוד שמקבל ילד ללא תעדוף מהמשרד  ? 200וההורים משלמים  489מהמשרד 

 ?    100וההורים משלמים 
 

מעלות הקייטנה עבור  ₪ 100אם המשרד מסבסד , בנוהל.ז לתנאי הסף 5רט בסעיף תשובה: כמפו
 .₪ 589ילד ללא תעדוף,  על הורי הילדים לשלם היתרה בסך 

מעלות קייטנה עבור ילד הזכאי להנחה, על הורי הילדים לשלם היתרה  150אם המשרד מסבסד 
 .₪ 539בסך 
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 מספר ימים 
שעות יומיות 
 מינימאליות

עלות קייטנה 
  ₪מקסימלית 

 ל מע"מכול

סבסוד המשרד 
 )₪(לילד 

 100 689 08:00-13:00 15 ילד ללא תעדוף
הזכאי  ילד

 להנחה
15 08:00-13:00 689 150 

 200 1,036 08:00-16:00 15 תעדוף ללא ילד
הזכאי  ילד

 להנחה
15 08:00-16:00 1,036 300 

 
 

הם המחירים  המקסימליים של  )ליום מלא( 1036)לחצי יום ( ו 689האם הסכומים : 12שאלה 
 הקיטנה  שההורים משלמים על מנת שנוכל לקבל את הסבסוד?  או

 )ליום מלא(. 1236)לחצי יום( ו 789
 

שעות יומיות הם  8לקייטנה הנמשכת  ₪ 1,036-שעות יומיות ו 5לקייטנה הנמשכת  ₪ 689 תשובה:
ירים אלו לא תסובסד. לדוג', . קייטנה בעלות גבוה ממחהמחירים המקסימלים של הקייטנה כולה

מעלות הקייטנה עבור ילד ללא  ₪ 100אם המשרד מסבסד  -שעות יומיות  5בקייטנה הנמשכת 
אם המשרד  -שעות יומיות  8בקייטנה הנמשכת . ₪ 589תעדוף, על הורי הילדים לשלם היתרה בסך 

 .₪ 836היתרה בסך  מעלות הקייטנה עבור ילד ללא תעדוף,  על הורי הילדים לשלם ₪ 200מסבסד 
 

 אנו מחויבים בסכומים האלה לתת ארוחת בקר בקייטנה? האם: 22שאלה 
 

פרוסות לחם או לחמנייה אחת או פיתה אחת, ממרח ומנת  2כן, "ארוחת בוקר הכוללת  תשובה:
צו פיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות )סל שירותים ומחיר מרבי(, ב 2ירק" כמפורט בסעיף 

)להלן: "צו  1.2.2018מיום  934-936עמ'  7944, אשר פורסם בקובץ התקנות 2018-התשע"ח
 באתר המשרד.הפיקוח"(  מטעם משרד הפנים, אשר מצורף כנספח לנוהל 

 
 ?13:00מה מספר הפעילויות הנדרש לקייטנה עד : 32שאלה 

 
 .פיקוח..ו. בהתאם לצו ה5על פי תנאי סף  ו חוץפנים א פעילויות 9 תשובה:

 
זה שנים מ ירנובע ימים, 15למשך  16.00-8.00-בקול קורא הקייטנה הארוכה בשעות : 42שאלה 

 שבועות . 6-שבועות ו 4ולמשך שתי פעימות  16.00-ועד 7.30-רבות הקייטנות פועלות מהשעה 
אפשרות ימים או שקיימת  15האם אנחנו חייבים להיצמד לקול קורא לפעול לקייטנה של 

 לקייטנה ארוכה יותר .מה הדין לגבי הסבסוד של המשרד .
 

המשרד יקבל בקשות על פי הגדרות הנוהל בהתאם לצו פיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות  תשובה:
מיום  934-936עמ'  7944, אשר פורסם בקובץ התקנות 2018-)סל שירותים ומחיר מרבי(, התשע"ח

 באתר המשרד.מטעם משרד הפנים, אשר מצורף כנספח לנוהל  )להלן: "צו הפיקוח"(  1.2.2018
 .יפסלובקשות עבור קייטנות אשר לא עונות על הגדרות אלו 
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האם אפשרי להעביר אליך תכנון קייטנות דוח מקורות ושימושים לבדיקה לפני הגשת : 52שאלה 
 ?המסמכים

 
לסבסוד יבדקו במרוכז לאחר אין אפשרות לבדוק בקשה בטרם הוגשה. כלל הבקשות  תשובה:

 המועד האחרון להגשת הבקשות לסבסוד.
 

אחר האם  סכום?בשנה שעברה היה  300בסוד עבור ילד זכאי להנחה ? האם זה מה הס: 62שאלה 
 זה השתנה ?

 
 .ז לתנאי הסף בנוהל:5סעיף כמפורט ב תשובה:

 

 מספר ימים 
שעות יומיות 
 מינימאליות

עלות קייטנה 
  ₪מקסימלית 

 כולל מע"מ

סבסוד המשרד 
 )₪(לילד 

 100 689 08:00-13:00 15 ילד ללא תעדוף
הזכאי  ילד

 להנחה
15 08:00-13:00 689 150 

 200 1,036 08:00-16:00 15 תעדוף ללא ילד
הזכאי  ילד

 להנחה
15 08:00-16:00 1,036 300 

 
 

 האם הרשות מחוייבת במצ'ינג?: 72שאלה 
 

 במצ'ינג.הרשות לא מחויבת  תשובה:
 

ה להגיש ולהפעיל ? אם כן לפי איזה להגבלה על מספר המסגרות שרשות יכוהאם יש : 28שאלה 
 מדד/ מדרגה הדבר נעשה?

 
רשות מקומית יכולה להגיש בקשה לסבסוד בהתאם למספר הילדים הזכאים לסבסוד  תשובה:
 ברשות.

 
 בחלק של המקורות: , כשמצוין 4בטופס בקשה עמוד -"ח מקורות ושימושיםבדו: 29שאלה 

 
האם מדובר בילד  –השתתפות לילד אחד" -"השתתפות המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל

 ללא תעדוף או זכאי להנחה? 
לילד  ₪ 150  -במילים אחרות האם לרשום בהשתתפות המשרד לפיתוח הפריפריה   על ילד אחד

 ?100או 
 

הקטגוריות יש לציין  2בהתאם לנתוני הרשות. אם הרשות מגישה בקשה לסבסוד עבור  תשובה:
 באופן ברור. זאת
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יום , מדוע אין אפשרות לקבל  20הרשות מעוניינת להפעיל את הקייטנה במתכונת של : 03שאלה 

את  האם ניתן להפעיל ום לא נותנת מענה להורים עובדים.י 15יום?? קייטנה של  20סבסוד עבור 
 ?יום ולקבל את סבסוד המשרד 20הקייטנה במתכונת כפי שהייתה בשנה שעברה 

 
פיקוח הצו  ודרישותלא ניתן להגיש בקשות עבור קייטנות אשר לא עונות על הגדרות הנוהל  תשובה:

, אשר פורסם בקובץ 2018-על מחירי קייטנות ציבוריות )סל שירותים ומחיר מרבי(, התשע"ח
)להלן: "צו הפיקוח"(  מטעם משרד הפנים, אשר מצורף  1.2.2018מיום  934-936עמ'  7944התקנות 

 .בקשות עבור קייטנות אשר לא עונות על הגדרות אלו יפסלובאתר המשרד. כנספח לנוהל 
 

שבועות כנדרש, בין התאריכים  3: במידה ואנחנו מעוניינים להפעיל את הקייטנה למשך 13ה שאל
שעות  8.5הוא ט' באב(, אבל להפעיל אותן ל 22.7יום )היות ויום ראשון ה 14שהם רק  - 23.7-9.8

מידי יום ובכך להחזיר להורים את היום שהפסידו, כאשר סך השעות הכללי לא משתנה, האם 
 וד בקריטריונים?עדיין נעמ

 
צו  ודרישותלא ניתן להגיש בקשות עבור קייטנות אשר לא עונות על הגדרות הנוהל לא.  תשובה:

, אשר פורסם 2018-פיקוח על מחירי קייטנות ציבוריות )סל שירותים ומחיר מרבי(, התשע"חה
עם משרד הפנים, אשר )להלן: "צו הפיקוח"(  מט 1.2.2018מיום  934-936עמ'  7944בקובץ התקנות 

 .בקשות עבור קייטנות אשר לא עונות על הגדרות אלו יפסלובאתר המשרד. מצורף כנספח לנוהל 
 
 

אין אזכור האם העלות כלולה במחיר הקייטנה? ) שנה שעברה העלות לא  -עלות הזנה: 23שאלה 
 נכללה (

 
צו פיקוח על מחירי קייטנות  ומתבסס על 2017שונה מזה של  2018נוהל סבסוד קייטנות  תשובה:

-934עמ'  7944, אשר פורסם בקובץ התקנות 2018-ציבוריות )סל שירותים ומחיר מרבי(, התשע"ח
 .)להלן: "צו הפיקוח"(  מטעם משרד הפנים 1.2.2018מיום  936

. עלות )ארוחת בוקר וארוחת צהרים( כוללת הזנה ₪ 1,036 –שעות יומיות  8טנה הנמשכת יעלות קי
 כוללת ארוחת בוקר בלבד.  ₪ 689 –שעות יומיות  5קייטנה הנמשכת 

 
 נבקש לקבל את פורמט הדוח ביצוע. -פורמט דו"ח ביצוע: 33שאלה 

 
 טופס המקצועי המפורסם באתר המשרד.ב ופיע מדוח הביצוע  תשובה:

 
שתתקיים פעילות חוץ אחת " -ו' בתנאי הסף נכתב 5בסעיף  -פעילויות חוץ/ פנים: 43שאלה 

 9הרשות מחויבת ל - 3בהתאם להגדרות צו הפיקוח סעיף  לפחות בהתאם להגדרות צו הפיקוח".
 (.2עלו לכיתה א' )כהרחבה לסעיף פעילויות פנים או חוץ לעניין ילדים שטרם 

             
 .ו' לנוהל כאשר אין חובה לקיים פעילות חוץ.5בוצע תיקון לסעיף  תשובה:
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שנה לפחות( לכל משך חודש יולי;  20-נמשכות מאז תחילתן )כ מועצהקייטנות הגנים ב: 53שאלה 
בנוסף שעות  בהתאם לימי הפעילות של החודש באותה השנה. – 22, 21יום, לפעמים  20לפעמים 

והיה ונרצה לעמוד בתנאי הסף שאתם קבעתם בקול ת. שעו 6.5, 14:00ועד  7:30-הינן מהקייטנה 
, במיוחד שהסבסוד על פי הבנתי בשעות המועצהי ת שאנו נותנים לתושבהקורא, נפגע בשרו
האם ניתן לקבל אישור לקייטנה בפורמט, כפי  .₪ 150-למשפחה ל ₪ 300-פעילות אלה ירד מ

 שציינתי מעלה?
 

ימים בלבד וכך גם מוגדר בנוהל.  15נדרש כי קייטנה תתקיים בהתאם לדרישות צו הפיקוח תשובה: 
פיקוח על הצו  ודרישותניתן להגיש בקשות עבור קייטנות אשר לא עונות על הגדרות הנוהל  לא

, אשר פורסם בקובץ התקנות 2018-יות )סל שירותים ומחיר מרבי(, התשע"חמחירי קייטנות ציבור
)להלן: "צו הפיקוח"(  מטעם משרד הפנים, אשר מצורף כנספח  1.2.2018מיום  934-936עמ'  7944

  .בקשות עבור קייטנות אשר לא עונות על הגדרות אלו יפסלובאתר המשרד. לנוהל 
מחויבת להגיש לילדי הקייטנה ארוחת צהרים. ניתן לקיים  13:00קייטנה הנמשכת לאחר השעה 

שעות בתוספת  5. עלות קייטנה וסבסוד המשרד יהיו בהתאם לקייטנה בת 14:00קייטנה עד השעה 
לעלות  ₪ 116בצו הפיקוח. תוספת בסך  5החלק היחסי לשעה ע"פ סל השירותים  לפי סעיף 

עבור  ₪ 100. סבסוד המשרד יהיה 14:00לקייטנה עד השעה  ₪ 805, כלומר ₪ 689מקסימלית של 
 לילד הזכאי להנחה. ₪ 150-ילד ללא תעדוף ו

 לצו הפיקוח )הזנה, שמירה, פעילויות(. 4למען הסר ספק, יש לקיים את הדרישות בסעיף 
 
 

שעות( הינו  5-מחיר הקייטנה שנקבע על ידכם )בהנחה שאני מתייחס למשבצת של ה: 63שאלה 
 כולל או לא כולל את הסבסוד שלכם? - ₪ 689

 
אם המשרד  לדוג' .הסף בנוהל.ז לתנאי 5כמפורט בסעיף הינו מחיר הקייטנה הכולל  ₪ 689תשובה: 
 .₪ 589מעלות הקייטנה עבור ילד ללא תעדוף,  על הורי הילדים לשלם היתרה בסך  ₪ 100מסבסד 

עבור ילד הזכאי להנחה, על הורי הילדים לשלם היתרה מעלות קייטנה  150אם המשרד מסבסד 
 .₪ 539בסך 

 
ימים.  20-ל ₪ 919ימים הינו  15-אם אני עושה חישוב, מחיר קייטנה כמו שקבעתם ל :73שאלה 

 .)אנו לא מעלים את המחיר משנה קודמת(. נשמח לבחינת בקשתנו ₪ 890אנו נגבה השנה 
 

לא ניתן להגיש בקשות עבור קייטנות אשר לא עונות על הגדרות הנוהל בהתאם לצו פיקוח תשובה: 
, אשר פורסם בקובץ 2018-על מחירי קייטנות ציבוריות )סל שירותים ומחיר מרבי(, התשע"ח

)להלן: "צו הפיקוח"(  מטעם משרד הפנים, אשר מצורף  1.2.2018מיום  934-936עמ'  7944התקנות 
לא עונות על וימים  15-הנמשכות יותר מבקשות עבור קייטנות  .דרשמה רבאתכנספח לנוהל 

 הגדרות אלו יפסלו.
 

ילדים אשר אחד מהוריהם מוכר על ידי מחלקת  -ז: "ילדים הזכאים להנחה 2סעיף : 38שאלה 
הרווחה או זכאי להנחה בארנונה בגין נכות, הורה יחיד, הנחה בגין מצב כלכלי, בהתאם להגדרות 

בארנונה  50%האם אין צורך בהנחה של לפחות  ".2018הנחה בארנונה לשנת משרד הפנים לטובת 
 כמו בשנה שעברה?

 
. הגדרת ילדים הזכאים להנחה הינה ככתוב 2017שונה מזה של  2018נוהל סבסוד קייטנות תשובה: 

 .2018.ז לנוהל, בהתאם להגדרות משרד הפנים לשנת 2בסעיף 
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ימים(. המשרד לא יסבסד קייטנות אשר  15שבועות  ) 3ד: "הקייטנה תימשך 5סעיף : 39שאלה 
ה: "שעות 5סעיף  שבועות(. קייטנות אלו יפסלו". 3ימים ) 15 -ימים או יותר מ 15 -ימשכו פחות מ

ח: "יובהר כי כל קייטנה שעלותה מעל 5סעיף  שעות" 8שעות או  5הקייטנה תימשך  -הקייטנה 
 יומיות(, תיפסל על הסף." שעות 8) ₪ 1,036שעות יומיות( או  5) ₪ 689

מפעילה את קייטנת הקיץ עבור ילדי הגנים העירוניים במהלך כל  העירייהזו השנה העשירית בה 
חודש יולי ובשעות מורחבות יותר ע"פ דרישת ההורים ונציגיהם בארגון ההורים. צמצום הקייטנה 

י ההורים. כמו כן, ימים בלבד ו/או למספר שעות מצומצם, יהווה פגיעה תקדימית בצרכ 15ל
בעקבות הפעלת התכנית בימים ובשעות העולים על הנדרש בסעיפים הנ"ל, העלויות של הפעלת 

ח )למותר לציין כי בקיום מתכונת מצומצמת מבחינת ימים 5הקייטנה עולות על המתחייב בסעיף 
כנית נשמח אם כן להמשיך את קיום הת ושעות, אנו עומדים בדרישות המצוינות בסעיף זה(. 

ולמצוא את הדרך לסבסד את עלויות הקייטנה להורים למרות החריגה  עירהמורחבת הנהוגה ב
 מסעיפים אלו.

 
לא ניתן להגיש בקשות עבור קייטנות אשר לא עונות על הגדרות הנוהל בהתאם לצו פיקוח תשובה: 

בקובץ  , אשר פורסם2018-על מחירי קייטנות ציבוריות )סל שירותים ומחיר מרבי(, התשע"ח
)להלן: "צו הפיקוח"(  מטעם משרד הפנים, אשר מצורף  1.2.2018מיום  934-936עמ'  7944התקנות 

 .בקשות עבור קייטנות אשר לא עונות על הגדרות אלו יפסלובאתר המשרד. כנספח לנוהל 
 

פעילויות פנים או חוץ, כאשר אחת  9ו: "הקייטנה תציע למשתתפיה לפחות 5סעיף : 40שאלה 
מקיימת  העירייהמסיבות ביטחוניות  וכן הינה פעילות חוץ, בהתאם להגדרות הצו הפיקוח"מת

את פעילות הגנים בשטח הגן בלבד. על כן אנו מנועים מלעמוד בדרישת סעיף זה לקיים פעילות 
 חוץ.

 
 .ו' לנוהל כאשר אין חובה לקיים פעילות חוץ.5ה: בוצע תיקון לסעיף תשוב

 
 הבקשה,פרטי  –בטופס המקצועי, סעיף יא' וספה שורה נעל מנת להקל בדיקת הבקשות : עדכון

 ."סכום תשלום הורה עבור ילד"
 

בשעה  1.5.2018שי, שלייום 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


