
 סיוון, תשע"ח
 

 2018  מאי   -סיוון תשע"ח 

 
 מדיניות מחירי הקייטנות 

 
 
 שלום רב, הוריםל
 

לקייטנות ביום ) ₪ 58 -משרד החינוך קבע מחיר מומלץ לקייטנות הציבוריות בחופשת הקיץ של כ
(. בהתאם לכך המשרד גם מתקצב את 13:00 בבוקר ועד השעה 08:00-הפועלות חמש שעות ביום מ

 הקייטנות בבתי הספר המסובסדות על ידי המדינה. 
 

. במחירים דומיםאת הקייטנות ביישוב המועצה פועלת בהתאם להמלצה זו ותפעיל גם השנה 
 07:30משעה נוספת כל יום )לשעה שעה בין חצי זאת, על אף שמרבית קייטנות המועצה פועלות 

 (.  13:30או עד  13:00 עד
 

רשויות מקומיות  תהמחייב הנחייהלאחרונה, פרסם משרד הפנים בראשות השר אריה דרעי, 
המחיר ייקבע בהתאם למספר . מופחתיום, במחיר  15 -להציע בכל אזור רישום קייטנה מיוחדת ל

נמוך מהמחיר מחיר זה לא תואם עם גורמים נוספים והוא הנרשמים בקייטנה, כמפורט בהמשך. 
 . ושהומלץ על ידי ועדה מייעצת שנקבע ע"י משרד החינוך

 
לילדים במשפחות שידן אינה משגת רישום  קייטנה בסיסיתהיא להציע מסגרת  ההנחייהמטרת 

הקייטנה  איכותלמהלך זה, בשל הורדת  יםמתנגד גורמי המקצועלקייטנות הציבוריות הרגילות. 
יחד עם זאת החלטנו להציע בחופשת הקיץ הקרובה אפשרות  .של "בייביסיטר" דרגהלורמתה 

  להורים בפרדסיה החפצים בכך לרשום את ילדיהם לקייטנה מסוג זה.
 

יום  15שתימשך , 6-3לגילאי  בסיסית רב גילאיתלכן, המועצה תפתח אפשרות רישום לקייטנה 
הקייטנה תיפתח בכפוף . בהתאם למספר הנרשמים ,₪ 861לבין  ₪ 689 ביןשינוע במחיר בלבד, 

, 13:00בבוקר בדיוק ותימשך עד השעה  08:00. הקייטנה תחל בשעה לפחות ילדים 28של  לרישום
מיקום הקייטנה טרם נקבע (. יום, לא כולל ימי שישי 15סך הכל ) 19.7.18 - 1.7.18התאריכים בין 

סיום הרישום נודיע להורים לאחר  .21.6.2018 –. המועד האחרון להרשמה בהמשךלגביו ויוחלט 
 לקייטנה זו, האם הקייטנה תיפתח, וכן מה יהיה המחיר הסופי שייקבע. את ילדיהם שרשמו 

 
המשתתפים מדיניות ההנחות הכללית של הקייטנות אינה חלה על קייטנה זו.  -בכם לתשומת ל

 -בקייטנה הבסיסית לא יוכלו להצטרף בהמשך לקייטנות האחרות ביישוב שפועלות לאחר ה
19.7. 

 
 

 בתקווה לחופשת קיץ נעימה לתלמידים ולהורים!
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