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 בס"ד

 סיון תשע"הז ט"

3.6.15 

 לכבוד

  ציבוריים מפעילי גני ילדים 

 

 

 הנדון: מימון משרד החינוך לגני ילדים

 

חינוך חינם  חל משנת תשע"ג,  החללפי החלטת הממשלה בעניין טרכטנברג, כפי שידוע לכם,  .1

 .          3-4לגילאי 

                                        

 עד תאגידים ידי על שמופעלים הציבוריים גני הילדים ם שלפעילות את מממן החינוך משרד  .2

 שישה פועל והגן)במידה  השישי ביום 12:45 השעה ועד ימים חמישה במשך 13:20 השעה

 .המשרד שהגדיר השירות לרמת בהתאם וזאת(, בשבוע ימים

 

על הבעלות אך גם להתריע כי בעקבות פניות חוזרות ונשנות שהגיעו למשרד, ברצוני להדגיש  .3

 לציבור ההורים בגין כל שעות הפעילות המתוקצבות. בחינםעל גן הילדים לספק את השירות 

 

בנוסף ניתן לגבות מההורים תשלומים על פי הוראות חוזר מנכ"ל לעניין תשלומי הורים  .4

 . לכל היותר( ₪  251)שעמדו בשנת הלימודים תשע"ה על 

 
כמו כן באפשרות הבעלות על גן הילדים לספק שירותים נוספים, בסוף יום הלימודים )כגון  .5

  צהרונים, חוגים בשעות אחר הצהריים וכיו'(  

 

שלושת הדברים כאשר מספקת הבעלות על גני הילדים שירותים נוספים עליה להקפיד על  .6

 : הבאים

ישנו איסור להתנות את ההשתתפות בגן ברכישה של  - איסור התניית שירות בשירות .6.1

שירותים נוספים. דהיינו הורה יכול לבחור להשתתף אך ורק בפעילות הגן עצמו )אותה 

 יש לספק בחינם כאמור( ולא לצרוך שירותים נוספים כגון צהרון וכו'. 

הגבייה עבור התשלום מההורים בין  בגבייתברורה לבצע אבחנה יש  - אבחנה בגבייה .6.2

תים נוספים ובין שירו (13:20שעות הפעילות המתוקצבות על ידי המשרד )עד השעה 

 מעבר לשעות הפעילות הסדירה של הגן.   שהבעלות מספקת להורים
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, עוד להודיע בכתב להוריםיש במידה ומתקיימת גבייה מההורים,  – הודעה להורים .6.3

מהו גובה התקציב שמעביר , 20.6.15ועד לתאריך במהלך שנת הלימודים הנוכחית, 

 ,באופן מפורטעד התאריך האמור ומשרד החינוך לפי תלמיד. בנוסף יש להודיע בכתב 

יום הלימודים ומהם במהלך מהם הנושאים והתשלומים שנגבו בגין שירותים שניתנים 

התשלומים והסכומים שנגבים בגין שירותים שניתנים לאחר סיום יום הלימודים. גבייה 

מעבר לתשלומים המאושרים במהלך יום הלימודים עשויה לחייב את גן הילדים בהשבת 

 התשלום להורים 

הסר ספק מובהר בזאת שתקצוב המשרד נועד לממן את שכר הלימוד בגן הילדים  למען

 להשתמש בו לכל מטרה אחרת לטובת הבעלות.  סורוא

 תקצוב על ידי משרד החינוך 

 
 
 
 
 
 
 
 

 "ר של   מיתהחודשי באתר  התקצוב. ניתן לבדוק את גובה בלבד ממוצע באומדן* מדובר 
 בכל מקרה הסכום הקובע הוא הסכום שתוקצב בפועל ע"י המשרד.  משרד החינוך.  
 

 . על מנת להימנע מאי נעימויות להקפיד שלא לסטות מהנחיות אלויש 

בגני הילדים המוכרים שאינם רשמיים וינקוט  ואכיפה המשרד יבצע שורה של פעולות בקרה

הפסקת יות שחורגות מנוהל זה. אמצעים אלו עלולים להגיע עד כדי באמצעים כלפי בעלו

 .רטרואקטיביל קיזוז תשלומים באופן כול, תשלומים

 

 בכבוד רב,

 גור רוזנבלט

 ראש מינהל רישוי בקרה ואכיפה                                                                                

 העתק: 

 משרד החינוךגב' מיכל כהן, מנכ"לית 

     מנהלי המחוזות

 מר אריאל לוי, סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי

 ל כלכלה ותקציביםמר משה שגיא, סמנכ"

 גב' אריאלה טוקר, חשבת 

  עו"ד דורית מורג, היועצת המשפטית

גן שנמצא ברשות  
נטולת מענק איזון 

 ממשרד הפנים *

גן שנמצא ברשות 
שמקבלת מענק איזון 

 ממשרד הפנים *
 717 673 ימים בשבוע 5גן הפועל 
 785 835 ימים בשבוע 6גן הפועל 

http://www.gov.il/
http://www.education.gov.il/

