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 היבטים כספיים –רונה וצהרוני גני ילדים בתקופת הקהנדון: 
  

 ,הורים יקרים
בכל הנוגע לעלויות טרם התקבלו הנחיות הממשלה  10.5.2020שהתקיימה ביום ראשון בהמשך לשיחת הזום 

 לבחון ולשקול את נושא החזרה ההדרגתית של ילדיכם לצהרונים. נויחד עם זאת התחייב הילדים.צהרוני גני 
 

 לאחר בדיקה: ינוהחלטותלהלן 
ע"פ מתווה משרד החינוך )לא הכספי( יש צורך ברישום מחודש של כלל הילדים בצהרונים בתקופת  .1

 הילדים שהגיעו לצהרון.אין צורך לבצע רישום, אנו רושמים באופן אוטומטי את  הקורונה.
המשמעות ויול"א בעצם מפסיק להתקיים,  ההפעלה של תוכנית כל מודלהיא שפועל יוצא של החלטה זו 

 יול"א כבר מחודש מרץ. של מפרט הלת הפעהפסק היא
 11ילדים למשך  1500 -כ כפי שהסברתי בשיחתנו, מפרט השירותים של יול"א נשען על השתתפות של

 , מחודש מרץ אין אנו עומדים בהנחת העבודה שעל בסיסה קיימנו את מפרט יול"א.בתשלום קבוע חודשים
 קייטנת הקיץ. כל האפשר את מפרט השירותים לרבותאנו עדין רוצים לשמר כ .2
שהוא טרם פורסם,  מכיווןאנו נהיה מחוייבים לגבות בדיוק כפי שהקול הקורא יחייב אותנו, ו –גבייה  .3

כלומר ( 1140/2)לחודש ₪  570מטרה לפזר ערפל, תשלום הצהרון במידה ולא יתפרסם קול קורא יהיה בו
 , וכמובן באופן יחסי. המקורי התשלום לחודש יהיה מחצית מהסכום החודשי

 'ע"פ מתווה הפעלת הגנים בתק כל זמן שנמשיך להפעיל את הצהרונים בקפסולותהמחיר הנ"ל תקף 
  .הקורונה

ישתתף לראשונה ה/המועד הקובע לחיוב יהיה המועד בו ילדיכם  –מועד הצטרפות וקביעת המחיר היחסי  .4
 בצהרון.

 .4בהתאם לסעיף ולשלם את החלק היחסי  31.5.2020ניתן יהיה להצטרף עד  .5
, ומי שיבחר לא להצטרף יאבד את זכאותו לקייטנת לצהרונים להצטרף יהיה ניתן לא 5.202031. לאחר .6

 .כפי שייקבע הקיץ של יול"א במחיר של משתתפי יול"א
לאור הפסקת תוכנית יול"א מחודש מרץ )אי גבייה של החלק היחסי של קייטנת הקיץ(,  –קייטנת קיץ  .7

את קיום קייטנת יהיה צורך לבחון השתתפות הפעלת הגנים בצורת קפסולות,  ולאור מתן האפשרות לבטל 
 יול"א כפי שתוכנן.

 קיום הקייטנה, ועלותה תיבחן בכמה מישורים:
 .קפסולות והגבלות מעודכנות –בהתאם להנחיות משרד הבריאות ככל שיהיו  .1
, אובדן )מועד ההצטרפות האחרון( 31.5.2020לאחר  יכולת תקציבית בהתאם למספר המשתתפים .2

 יוצג לנציגי וועדי ההורים. –עלת קייטנת הקיץ הכנסות יחסיות מחודש מרץ אשר יועדו להפ
 

 לסיכום,
על מנת שנוכל להמשיך לתת לכם את השירות המיטבי חשוב להבין שכולנו כאן יחד, ככל שיהיו יותר 

 כך שהפגיעה בשירות תהיה מינימלית.משתתפים נוכל להחזיר ולספק את מפרט השירותים של יול"א 
 גם נסייע לכם לחזור לשגרת העבודה.ם יקבלו צהרון איכותי ובטוח ומבטיח שנעשה הכל על מנת שגם ילדכ

 במידת הצורך אשמח לקיים שיחת זום עם וועדי ההורים שוב להסביר את הנכתב במכתב זה.
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