
 2018בחופשות תשע"ח  הבהרות לקול קורא ניצנים

. ברוטו מסגרות 80-לחודש ל ₪ 9,702עלות מעביד של -השכר המינימלי -רכז רשותיא. 

6,930 ₪. 

 1נספח  -כפי שמופיע בטבלת רכיבי השכר ליום למסגרת גן ₪ 8 א.  הם: שכרהמקורות ל

סל ניהול  -4סעיף ו 4עמוד תקורה )ראה מה 10%מתוך  ב. השלמת תקציב הרכז הרשותי  

 ותפעול  של החופשות בקול קורא(

 לעיל. –ניתן להשתמש בניוד התקציב העודף ג. 

 מסגרות נורמטיביות.  2-רכז ל התקצוב הוא עפ"י הקול קורא מפתח של -רכז בית ספריב. 

 לרכז ליום.עות ש 10מסגרות ומעלה ניתן לשלם עד  4בו קיימות ית ספר ב.1

היתרה במקרים בהם קיים ריבוי מסגרות וקושי באיתור רכזים נוספים ניתן לנייד את . 2

" לעובדים נוספים במסגרות  ו/או לתוספת שכר לרכז בית ספרישל "סעיף רכז  התקציבית 

 רשותי ו/או תוספת שכר למדריכים.

  )בעלי רשיון לעיסוק בהוראה ו/או בעלי תעודת הוראה(גננותו תשלום למוריםג. 

ברוטו מתוך תקציב  ₪ 75למורים וגננות שישתלבו ב"ניצנים בחופשות" ניתן יהיה לשלם 

 .העשרה

אחת. את  פעילות העשרה נרכשתלקיים לפחות חובה בכל יום  -פעילות העשרה נרכשת ד.

 ניתן לנייד לפעילות שיא הכוללת ההסעה. היתרה התקציבית 

באחריות הרשות ליידע את בתוכנית הבסיסית לא תסופק הזנה ע"י הרשות.  -הזנה. ה

  ההורים שארוחת הבוקר היא באחריותם.

וב בקול קורא מתוך תקציב השלמת תקציב אבטחה מעבר לתקצ -תקציב אבטחה. ו

 התקורה.

  



ימים  5ובכלל זה בחרו להשתתף בתוכנית "נצנים בחופשות" הורים ש -הליך ההחזר . ז

הרשות, ההורים והמפעיל החליטו לא לשנות את סטנדרט הפעילות במידה ובחופשת הפסח. 

בגובה  בתוכנית "ניצנים בחופשות" ישתתפואת ההורים ש לזכותשכבר נרכשה , על הרשות 

 השתתפות משרד החינוך לכל יום פעילות בהתאם לאשכול הסוציואקונומי של הרשות 

 

 

 

 יתואם עם הנציג הנבחר של ההורים ברשות.ההחזר הליך 

רשות בהסכמת נציג ההורים הנבחר תוכל להציע להורים במקום החזר כספי : שרות נוסף, 

 חופשה.כגון חוגים, כ"א, תוספת ימי חופשה, הארכת ימי 

כום צריך להיות כתוב וחתום ע"י נציגות ההורים מנהל החינוך ברשות וגזבר יובהר כי הסי

 הרשות

 

 

 

 לזיכויהסכום  אשכולות

 ₪ 56 1-4אשכולות למ"ס 

 ₪ 36 5-7אשכולות למ"ס 

 ₪ 26 8-10אשכולות למ"ס 



 


