 2יוני 2019

קייטנות קיץ תשע"ט – שאלות ותשובות
הורים יקרים שלום רב,
ריכזנו עבורכם מקבץ של תשובות על שאלות שהגיעו אלינו בנוגע לקייטנות הגנים.
ככל שיעלו שאלות נוספות נשוב ונעדכן את הקובץ ,על מנת שיהיה לכם את כל המידע הנדרש באופן שקוף וזמין.

מה ההבדל בין קייטנה ציבורית לקייטנת הרשות?
קייטנה ציבורית היא קייטנה הפועלת על פי חוק הפיקוח ובהתאם למתכונת הקבועה בחוק – מחזור של  3שבועות
 1-21/7בין השעות  08:00-13:00או עד השעה  .16:00גם המחיר ,הרכב הפעילות ,הארוחות וכוח האדם קבוע
בחוק ולפי זה פועלת הקייטנה הציבורית .קייטנות הרשות הן מיוחדות ,היות שהן פועלות יותר ימים  -ארבעה
שבועות ( 1-31/7תוספת של  8ימים מעבר לציבורית); יותר שעות ביום (  - 07:30-16:30כלומר שעה נוספת לכל
יום); יותר פעילויות; יותר כוח אדם מהקבוע בחוק וכן ארוחות עשירות יותר.
** יחד עם זאת ,יש לשים לב ,כי למרות שהקייטנה הרשותית היא קייטנה מיוחדת ,מחירה למעשה נמוך ממחיר
הקייטנה הציבורית אם משווים את כמות הימים 2( .מחזורי קייטנה ציבורית מ 8/8 -1/7עולה ; ₪ 2628 = 2*1314
מחירה של הקייטנה המיוחדת  ,₪ 2580 = 690 + 1890 = 8/8 -1/7וזאת ללא חישוב השעה הנוספת ביום
הניתנת בקייטנה המיוחדת ויתר הפעילויות וכוח האדם הנוסף).

האם ידוע באילו מקומות יערכו הקייטנות הציבוריות?
רק לאחר סיום הרישום נוכל לדעת איפה יתקיימו הקייטנות הציבוריות העל אזוריות ,וזאת ייקבע בהתאם לרישום.

האם ניתן להירשם רק למחזור אחד בחודש יולי?
ניתן לבחור את אחד המסלולים שמוצעים – במלואו.

האם כח האדם של חברת מנפאוור יה יה בתוספת לכח האדם המצוי בגנים? בכמה אנשי צוות מדובר? האם
יתכן שתיפתח קייטנה רק עם אנשי חברת מנפאוור?
בחודש יולי הקייטנה תתבסס על צוותים מקרב עובדי העירייה ובתגבור של עובדים של חברת מנפאוור בהתאם
לצרכים (מחלות ,חופשות לידה וכד') ,יתכנו מקומות בהם יהיו רק עובדי חברת מנפאוור ובמיוחד בחודש אוגוסט,
שם עובדי הרשות נמצאים בחופשה.

מה הכשרתם של צוותי העזר?
הצוותים של מנפאוור מורכבים מסייעות עם  12שנות לימוד או מובילות צהרון או גננות מוסמכות.

מדוע מחיר קייטנת יולי ( ) ₪ 1890עלה לעומת שנה שעברה (? )₪ 1704
מחיר הקייטנה נקבע לפי צו הפיקוח על הקייטנות ,ובהתאם לכמות הילדים הממוצעת במסגרת הקייטנה .בנס ציונה
הממוצע העירוני בקייטנה עומד על כ 25 -ילדים לקבוצה ,ועל כן המחיר בצו הפיקוח ל 15-ימי קייטנה  8שעות
ביום ,עומד על  .₪ 1314הקייטנה הרשותית ליולי כוללת  23ימי פעילות 9 ,שעות ביום – ועל כן על פי צו הפיקוח
ניתן היה לגבות – ( ₪ 2014ל  23ימי פעילות)  251 +שח (עבור השעה הנוספת ביום)=  .₪ 2265אבל! מחיר
הקייטנה המיוחדת כאמור סובסד על ידי העירייה ונקבע על מחיר של  ₪ 1890בלבד.
האם ניתן לבטל הרשמה? אם כן עד מתי ומה עלות הביטול?
הרשות נערכת עם כ"א ,פעילויות ,מזון ,וחומרים ומסתמכת על כמות נרשמים ולכן לא ניתן לבטל את הרישום.
יחד עם זאת ,במקרים בהם לא תיפתח קייטנה בגין מיעוט נרשמים הורים יוכלו לבטל את ההרשמה בתוך
 48שעות ,מפרסום ההודעה באתר העירייה על אי קיום קייטנה ,באמצעות פניה למחלקת גני ילדים בכתובת:
 gy-summer@nzc.org.ilאו בפקס08-9383605 :
מתי נדע האם נפתחת קייטנה "בגן האם" והאם יהיה ניתן לבטל לאחר קבלת התשובות?
מיד לאחר סיום הרישום נדע את כמות הילדים שנרשמו בכל גן ונוציא הודעה מסודרת באתר העירייה לגבי הגנים
בהם נפעיל את הקייטנה.

האם ניתן לקבל מידע לגבי קייטנות חנ"מ? היסעים בתקופה זו? הרשמה לקייטנות אלו?
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ילדים אלה לא צריכים לבצע רישום מיוחד לגן ,אלא אם הם זקוקים לצהרון (כאלה שהיו רשומים לצהרון כל השנה)
 -אז עליהם לפנות למחלקת גני ילדים לבצע רישום מסודר ,ניתן לפנות אלינו גם טלפונית או בדואר אלקטרוני.

ההרשמה מתבצעת רק באתר העירייה או שניתן גם באגף החינוך להירשם?
הרישום מתבצע באתר בלבד ,מי שנתקל בבעיה מוזמן לפנות למחלקה בטלפון או בדוא"ל לקבלת סיוע.

האם ישנה הנחה לילד נוסף בהרשמה לקייטנות ?
מחיר הקייטנה הינו מוזל ממחיר חוק הפיקוח ועל כן אין הנחות לקייטנה ,במקרים חריגים ניתן לפנות לאגף
לשירותים חברתיים אשר יתן מענה בהתאם למצב הסוציואקונומי.

האם יש הנחה לנרשמים לקייטנת יולי +אוגוסט ?
מחיר הקייטנה הינו מוזל ממחיר חוק הפיקוח ועל כן אין הנחות לקייטנה .במקרים חריגים ניתן לפנות לאגף
לשירותים חברתיים אשר ייתן מענה בהתאם למצב הסוציואקונומי.

האם ישנה ועדת הנחות לקייטנות?
מחיר הקייטנה הנו מוזל ממחיר חוק הפיקוח ועל כן אין הנחות לקייטנה ,במקרים חריגים ניתן לפנות לאגף
לשירותים חברתיים אשר ייתן מענה בהתאם למצב הסוציואקונומי.

האם צפוי איחוד גנים במהלך קייטנת אוגוסט או גם בקייטנת יולי?
איחוד גנים צפוי במידה ולא יהיו מינימום של  28נרשמים בגן .העירייה שומרת לעצמה את הזכות לאחד או לא
לאחד גנים בהתאם לכמות הנרשמים בקייטנות יולי ואוגוסט.

ארוחות הבוקר בקייטנת הרשות ביולי הינם מתקציב הזנת הבוקר ששולם ע"י ההורים או כלול במחיר
הקייטנה (? )₪ 1890
תקציב הזנת הבוקר לגנים שולם רק עבור חודשי ספטמבר – יוני ,ולכן ארוחת הבוקר בקייטנה כלולה במחיר
הקייטנה ואין לה קשר לכספים של הזנת הבוקר בגנים.

האם ניתן לקבל יותר מידע אודות התכנים הצפויים /פעילויות שיא לקייטנות בטרם תחילת ההרשמה?
הקייטנה "לגעת בחלום" ,נוגעת בחלומות של אומנים ,ספורטאים ,יוצרים ,רקדנים ,זמרים ועוד.
סיפור המסגרת של הקייטנה מלווה את חבורת הצעצועים העליזה מחדרם של יואב וכרמית .חבורת הצעצועים
יוצאת למסע מרתק בעקבות חלומות ,רצונות ,והגשמת משאלות .תוך כדי המסע הארוך לומדים הילדים על ערך
ההתמדה ,על כישרונות ותחביבים ,חברות ועזרה הדדית .לו"ז פעילות מסודר יועבר בהמשך ,ויכלול חוגים
שבועיים ,פעילות שיא ,יצירה ועוד.

בברכת קיץ מהנה ובטוח,
אביב קליין
מנהלת מחלקת גני ילדים

