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 תמוז תשע"ו י"חירושלים, 
 2016יולי,  24

 15713442מספר פניה: 
 15740052מספר סימוכין: 

 לכבוד
 4-3בגנ"י לגילאי הורי הילדים 

 
 שלום רב,

 
 חינוך חינם גם בגנים הפרטיים: הנדון

 
. על כן גם גני 4-3החל משנת הלימודים התשע"ו, הוחל במלואו חוק לימוד חובה חינם על גילאי  .1

בבעלות פרטית, שמיועדים לגילאים אלה חייבים בקבלת רישיון והכרה ממשרד החינוך ילדים, 

הרישיון וההכרה מבטיחים בטיחות, איכות פדגוגית ומאפשרים את המימון הציבורי לחינוך 

 ילדכם. אנא ודאו כי הגן אליו רשומים ילדכם הוא בעל רישיון והכרה בתוקף ממשרד החינוך. 

 
החל  רטיים )במעמד "מוכר שאינו רשמי"( מתוקצבים עבור פעילותהמכונים פ ילדים יגנ .2

 שישי ביום 12:45 השעה ועד 07:30 שעההומ ה',-בימים א' 13:20 השעה ועד 07:30 שעההמ

 על פי הפירוט הבא:  (בשבוע ימים שישה פועל והגן)במידה 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 : 3-4ילדים בגילאי  30תקצוב עבור סייעת שנייה בכיתות גן שיש בהם לפחות 

 
 
 
 
 
 

 
 . ניתן לבדוק את גובה התקצוב החודשי באתר מית"ר של   באומדן ממוצע בלבד* מדובר 

. בכל מקרה הסכום הקובע הוא  /pps.education.gov.il/mtrnethttp://a משרד החינוך  
 הסכום שתוקצב בפועל ע"י המשרד. 

 

לציבור ההורים  בחינםגן הילדים לספק את השירות  שלשמעות הדברים היא כי על הבעלות מ .3

 בגין כל שעות הפעילות המתוקצבות.

שנמצא גן ילדים  
ברשות מקומית 
נטולת מענק איזון 

 ממשרד הפנים *

שנמצא  ילדיםגן 
מקומית ברשות 

שמקבלת מענק 
איזון ממשרד 

 הפנים *
 לתלמיד₪  705 ש"ח לתלמיד 662 ימים בשבוע 5גן הפועל 
 לתלמיד₪  814 ש"ח לתלמיד 764 ימים בשבוע 6גן הפועל 

אשכול הלמ"ס של הרשות 
קומית שבו נמצא גן המ

 הילדים

 עלות תקצוב לגן בחודש *

 ש"ח לכיתת גן8,517  5-1
 ש"ח לכיתת גן 6,813 10-6

http://apps.education.gov.il/mtrnet/
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לכל  בשנה₪  342לסכום של:  שעות אלו עד  במסגרתלגבות עבור שירות נוסף  גן הילדים רשאי .4

 )בהתאם ל חוזר מנכ"ל(. אלו נקראים תשלומי רשות ורכישת שירותים מרצון גם יחד.  –היותר 

צהרונים,  :גן הילדים לספק שירותים נוספים, בסוף יום הלימודים )כגון שלבאפשרות הבעלות  .5

 ם הבאים: חוגים בשעות אחר הצהריים וכו'(. עם זאת עליה להקפיד על שלושת הדברי

ישנו איסור להתנות את ההשתתפות בגן ברכישה של  - איסור התניית שירות בשירות.5.1

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

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

חובה על הגן לעשות אבחנה ברורה בגביית התשלום מההורים בין הגבייה – אבחנה בגבייה.5.2

( ובין שירותים נוספים 13:20עבור שעות הפעילות המתוקצבות על ידי המשרד )עד השעה 

 שהבעלות מספקת להורים מעבר לשעות הפעילות הסדירה של הגן.  

התקציב שמעביר  יש להודיע בכתב להורים, מהו גובה בהליך הגבייה – הודעה להורים.5.3

יש להודיע בכתב ובאופן מפורט, מהם הנושאים  ,משרד החינוך לפי תלמיד. בנוסף

והתשלומים שנגבו בגין שירותים שניתנים במהלך יום הלימודים ומהם התשלומים 

 והסכומים שנגבים בגין שירותים שניתנים לאחר סיום יום הלימודים. 

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

 בהשבת התשלום להורים. 

בטוחני כי יחד נצליח במימוש מיטבי ויעיל של התכנית וזאת בזכות עמידתכם האיתנה 

 ובהזדמנויות הגלומות בה למען ילדינו.

 6560220-02: לפנות לפניות הציבור בטלפוןלשאלות, לבירורים ולפתרון בעיות ניתן 

  info@education.gov.ilו במייל: א

 בכבוד רב,                                          
                                                                                            

                                       
 מיכל כהן                                                                                                                    

 מר אריאל לוי, סמנכ"ל בכיר ומנהל המינהל הפדגוגי :העתק
 מינהל רישוי בקרה ואכיפה מנהל מר גור רוזנבלט,            
 "ל ומנהל מינהל כלכלה ותקציביםסמנכמר משה שגיא,             
 חשב משרד החינוךמר יוסי שטראוס,             

 עו"ד דורית מורג, היועצת המשפטית            
 מנהלי המחוזות            
  יסודי( -אגף א' )חינוך קדם  תמנהלגב' סימה חדד,             

 מר שבתאי כהן, מנהל אגף פניות הציבור     
 יו"ר איגוד מנהלי המחלקות לחינוך ברשויות המקומיותמר אבי קמינסקי,             

 ראש מינהל חינוך וחברה מרכז השלטון המקומיגב' מיכל מנקס,             

mailto:info@education.gov.il

