
 

 

 ג' בסיון תשע"ח
  2018במאי  17

 101866סימוכין: 
 לכבוד

 נכ"לי רשויות מקומיות מ
 גזברים

 מנהלי חינוך
 

 שלום רב,

 עדכון בדבר מספר הילדים בקייטנה –הפעלת קייטנות ציבוריות הנדון: 

צו הפיקוח על מחירי הקייטנות הציבוריות )סל שירותים ומחיר פורסם  1.2.18כידוע לכם, ביום 
, במסגרו נקבעו תעריפים מרביים להפעלת קייטנות בוקר וקייטנות 2018-מירבי(, התשע"ח

צהריים, בבתי הספר ובגני הילדים, בהתאם לסוג המפעיל )רשות מקומית, תאגיד בבעלותה או 
 תאגיד שאינו בבעלותה(.

ו לא אחת על העובדה שלא ניתן לקבוע תעריפים ללא ציון מספר הילדים למן אותו מועד, עמדנ
לגביהם מתייחסים תעריפים אלה )שהרי התעריפים צריכים לגלם עלות הפעלה(, וכן דרשנו כי 

 יובהר לנו מהו מספר הילדים המינימלי לפתיחת קייטנה.  

עדת הפנים והגנת ואני מבקש לעדכנכם, כי לאחר מאמצים רבים ובעקבות דיונים שנתקיימו בו
עם שר הפנים בסוגיה, סוכם של יו"ר מש"מ הסביבה של הכנסת בשבוע האחרון, ולאחר פגישה 

כי הצו יתוקן כך שיובהר בו כי התעריפים המרביים שנקבעו בו, הינם בהתבסס על קייטנה בה 
 ילדים בקבוצה(. 25ילדים לקייטנה בגילאי בי"ס ) 100, ועל ילדים בגילאי גנ"י לקבוצה 35

ילדים  28 –, הוא מספר מינימלי של נרשמים תנאי לפתיחת הקייטנותלצד זאת סוכם כי 
 ילדים בכל קבוצה(. 22לקייטנה בגילאי בי"ס )לפחות  ילדים 66-, ולקבוצה בגילאי גנ"י

 לנוחותכם, ראו בטבלאות שלהלן:

 קייטנות בגני הילדים:

 קייטנה מס' ילדים בקבוצה 
 84 28 מינימום לפתיחת קייטנה

 105 35 בסיס התעריפים שבצו
 

 : במכפלת התעריפים המרביים שבצו(* ילדים 35מחיר מרבי לגביה בגין קבוצה )

 הרכיב

 טור א'
מפעיל קייטנה שהוא רשות 
מקומית או תאגיד שבידי 

רשות מקומית לפחות 
מחצית מההון או מחצית 

מכוח ההצבעה והוא 
מלכ"ר או שהוא מוסד 
 פטור ממע"מ באילת 

 טור ב'
תאגיד  מפעיל קייטנה שהוא

שבידי רשות מקומית 
לפחות מחצית מההון או 
מחצית מכוח ההצבעה בו 

והוא אינו מלכ"ר או שהוא 
אינו מוסד פטור ממע"מ 

 באילת

 טור ג'
מפעיל 
קייטנה 
שאינו 

מלכ"ר או 
מוסד פטור 

ממע"מ 
 באילת

 טור ד'
מפעיל 
קייטנה 
שהוא 

מלכ"ר או  
מוסד פטור 

ממע"מ 
 באילת

קייטנת 
 בוקר

24,115 ₪ 25,550 ₪ 28,000 ₪ 26,390 ₪ 

קייטנת 
 צהריים

12,145 ₪ 13,335 ₪ 14,630 ₪ 13,265 ₪ 

מתייחסת הטבלה לתעריפים ללא פעילויות חוץ, ולכן בגני ילדים מתאפשרות קייטנת בוקר וקייטנות צהריים  *
 לצו(.  5-ו 3המרביים שאינם כוללים פעילות חוץ )סעיפים 



 

 

 קייטנות בבתי הספר:

 קייטנה מס' קבוצות ילדים בקבוצהמס'  
 66 3 22 מינימום לפתיחת קייטנה

 100 4 25 בסיס התעריפים שבצו

 ילדים במכפלת התעריפים המרביים שבצו(:  25מחיר מרבי לגביה בגין קבוצה )

 הרכיב

 טור א'
מפעיל קייטנה שהוא רשות 
מקומית או תאגיד שבידי 

רשות מקומית לפחות 
מחצית מההון או מחצית 

מכוח ההצבעה והוא 
מלכ"ר או שהוא מוסד 
 פטור ממע"מ באילת 

 טור ב'
מפעיל קייטנה שהוא 
תאגיד שבידי רשות 

מקומית לפחות מחצית 
מההון או מחצית מכוח 
ההצבעה בו והוא אינו 

ו מלכ"ר או שהוא אינ
מוסד פטור ממע"מ 

 באילת

 טור ג'
מפעיל 
קייטנה 

שאינו מלכ"ר 
או מוסד 

פטור ממע"מ 
 באילת

 טור ד'
מפעיל 
קייטנה 
שהוא 

מלכ"ר או  
מוסד פטור 

ממע"מ 
 באילת

קייטנת 
 בוקר

15,075 ₪ 16,300 ₪ 17,850 ₪ 16,500 ₪ 

קייטנת 
 צהריים

9,350 ₪ 10,325 ₪ 11,300 ₪ 10,225 ₪ 

 
מקומית תגבה בגין כל קייטנה את הסכום המהווה מכפלה של התעריפים שבצו, לפיכך, רשות 

במספר הילדים על בסיסם נקבעו תעריפים אלה,  ובחלוקה למספר הילדים שנרשמו בפועל 
 )ובלבד שנרשמו לפחות מספר הילדים המינימלי כמתואר לעיל(.

המרבי לתשלום לפי  לנוחותכם, ראו בטבלאות שלהלן את מספר הילדים בקבוצה, והתעריף
 סוגי המפעילים:

 ילדים(: 28 –)מינימום לפתיחת קייטנה  קייטנות בגני ילדים

 

 מס' ילדים
 טור ד' טור ג' טור ב' טור א' בקבוצה

קר
בו

 
 28  ₪861.25  ₪912.50  ₪1,000.00  ₪942.50 

29  ₪831.55  ₪881.03  ₪965.52  ₪910.00 

30  ₪803.83  ₪851.67  ₪933.33  ₪879.67 

31  ₪777.90  ₪824.19  ₪903.23  ₪851.29 

32  ₪753.59  ₪798.44  ₪875.00  ₪824.69 

33  ₪730.76  ₪774.24  ₪848.48  ₪799.70 

34  ₪709.26  ₪751.47  ₪823.53  ₪776.18 

35  ₪689.00  ₪730.00  ₪800.00  ₪754.00 
 

 

 מס' ילדים
 בקבוצה

 טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

ם
יי

הר
צ

 

28  ₪433.75  ₪476.25  ₪522.50  ₪473.75 

29  ₪418.79  ₪459.83  ₪504.48  ₪457.41 

30  ₪404.83  ₪444.50  ₪487.67  ₪442.17 

31  ₪391.77  ₪430.16  ₪471.94  ₪427.90 

32  ₪379.53  ₪416.72  ₪457.19  ₪414.53 

33  ₪368.03  ₪404.09  ₪443.33  ₪401.97 

34  ₪357.21  ₪392.21  ₪430.29  ₪390.15 

35  ₪347.00  ₪381.00  ₪418.00  ₪379.00 



 

 

 

 ילדים(: 66 –)מינימום לפתיחת קייטנה  קייטנות בבתי ספר

 

 מס' ילדים
 טור ד' טור ג' טור ב' טור א' בקבוצה

קר
בו

 

22  ₪685.23  ₪740.91  ₪811.36  ₪750.00 

23  ₪655.43  ₪708.70  ₪776.09  ₪717.39 

24  ₪628.13  ₪679.17  ₪743.75  ₪687.50 

25  ₪603.00  ₪652.00  ₪714.00  ₪660.00 
 

 

 מס' ילדים
 בקבוצה

 טור ד' טור ג' טור ב' טור א'

ם
יי

הר
צ

 

22  ₪425.00  ₪469.32  ₪513.64  ₪464.77 

23  ₪406.52  ₪448.91  ₪491.30  ₪444.57 

24  ₪389.58  ₪430.21  ₪470.83  ₪426.04 

25  ₪374.00  ₪413.00  ₪452.00  ₪409.00 
 

 צוות משנה לועדה המייעצת

הינה השנה הראשונה להפעלת קייטנות ציבוריות לפי חוק הפיקוח על מחירי  2018מאחר ששנת 
הנמוכים קבע תעריפים  2018ומאחר שצו המחירים לשנת  2017-קייטנות ציבוריות, התשע"ז

מהתעריפים שנקבעו ע"י הועדה המייעצת, הוחלט כי לצורך עריכת צו הפיקוח על  40%-בכ
עדה המייעצת ו, יכנס משרד הפנים צוות משנה לו2019מחירי הקייטנות הציבוריות לשנת 

 )כהגדרתה בחוק(, שיורכב מנציגי משרד הפנים, משרד האוצר, משרד החינוך השלטון המקומי
. צוות זה ידון לעומק בסוגיות הכרוכות בהפעלת הקייטנות ופורום ועדי ההורים הישוביים

 .כיסוי עלויות מלאתוך הציבוריות, ויגבש מודל שיבטיח הפעלת קייטנות איכותיות 

להודות ליו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה, ח"כ יואב קיש, על היענותו המהירה  יםמבקש ואנ
  מקתו בפרטים.לקריאתנו הבהולה ועל הע

 
 בברכה,                                                                                                                       

 
 ולברגשלמה ד     

 מנהל כללי                               
 

 העתק:
 לפיתוח הנגב והגליל שרהפנים והשר   -אריה מכלוף דרעיהרב 

 יו"ר ועדת הפנים והגנת הסביבה -חה"כ יואב קיש
 ם רעות ויו"ר מרכז השלטון המקומיראש עיריית מודיעין מכבי -מר חיים ביבס

 ראש מועצה אזורית לב השרון ויו"ר מרכז המועצות האזוריות -טובמר עמיר רי
 ראשי הרשויות המקומיות 

 חברי ועדת הפנים והגנת הסביבה
 מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות -נדיבימר ישראל 

 15-מנכ"ל פורום ה-עו"ד איתן אטיה
  סמנכ"ל  חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי -גב' מיכל מנקס
 סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי  -מר איתי חוטר

 פורום ועדי ההורים היישובייםיו"ר  -מר פז כהן 
                                                                                                   

http://www.knesset.gov.il/Mk/heb/mk.asp?mk_individual_id_t=41

