
 

 הכנסת

 והמידע המחקר מרכז

 

 זתשע" ה' בטבתירושלים, 

 2017בינואר  3

 דוח ביניים – לות הפעלת צהרוניםמידע על ע

על מערך הצהרונים בישראל, פיקוח ההצעות חוק בנושא כמה הונחו על שולחן הכנסת בחודשים האחרונים 

העלו בדיונים אלו  2.כמה מוועדות הכנסת ניהלו דיונים בנושאו 1הצהרונים, מחיריפיקוח על ובכלל זה ה

עבור שירותי בחלק מהרשויות המקומיות בטענות על גבייה עודפת )מעבר לעלות בפועל( אחדים גורמים 

פיהם עלות הפעלת -עלש, ואף הוצגו תחשיבים שימוש בכספים העודפים לצורכי הרשותעל ו הצהרונים

נו הבדלים יתכיעם זאת, היות ש .גובות הרשויותבמידה ניכרת מהתשלום ש נמוכהעשויה להיות צהרון 

 להשוות בין התחשיבים.קשה עלות הפעלתם, ולכן גם ב, במתכונת הפעלתם הצהרוניםבין גדולים 

בראשות  הוועדה לזכויות הילדרחל עזריה, ו ביקשו חברות הכנסת יוליה מלינובסקיטענות אלו נוכח ל

בראשות חברת הכנסת קארין אלהרר  והוועדה לענייני ביקורת המדינה חברת הכנסת יפעת שאשא ביטון

ידי -צהרונים עלהעלות הפעלת את מובנית שיטתית ובצורה מרכז המחקר והמידע של הכנסת לבחון מ

בפירוט לפי  הילדים בהם ר שהותעבובהנגבים תשלומים הרשויות המקומיות או גורמים מטעמם ואת ה

רכז המחקר פנה מ פניות בנושא מטעם הוועדה לענייני ביקורת המדינה,עקבות , וב. לשם כךמרכיבי העלות

וביקש  3שלוש רשויות קטנות יותר, לאו הרשויות המקומיות הגדולות ביותר 20 לאשל הכנסת ידע והמ

עדים לילדי החינוך הרגיל )ללא ומיה המקומית בבעלות הרשותשהפועלים במבנים נתונים על הצהרונים 

נתונים בימים אלו אנו  משרד החינוך.של באחריות ובמימון  מסגרות לילדים עם צרכים מיוחדים( ושאינם

במסמך . מועד מאוחר יותרבמסמך נרחב יותר שיוגש בהמידע המפורט יוצג  .איסוף המידע ועיבודו בשלב

( צהרי יום להעשרהעבור צהרוני ציל"ה )בזה נבקש להציג את מודל התקצוב שבנה משרד החינוך 

כלכליים הנמוכים -המקומיות המשתייכות לאשכולות החברתייםברשויות  המדינההמופעלים במימון 

 ינוך.ידי משרד הח-ללמוד ממודל תקצוב זה על עלות הפעלת צהרונים שלא עלאפשר , ולבחון מה (3–1)

  

                                                 

, של חברת הכנסת רחל עזריה וקבוצת חברי הכנסת, 2016-בצהרונים, התשע"ז חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה 1
הצעת חוק פיקוח (; 2017/18ועתיד להיכנס לתוקף בתחילת שנת הלימודים תשע"ח ) 2016התקבל בקריאה שלישית בנובמבר 

צעת חוק הרשויות ה(; 590/20פ/, של חברת הכנסת קארין אלהרר וקבוצת חברי הכנסת )2015-על צהרונים, התשע"ה
וקבוצת  יוליה מלינובסקי, של חברת הכנסת 2016–המקומיות )שירותי חינוך בלתי פורמלי ופיקוח על מחיריהם(, התשע"ו

, של חברות הכנסת 2016–הצעת חוק הרשויות המקומיות )פיקוח על מחירי צהרונים(, התשע"ז(; 3131/20פ/חברי הכנסת )
, 2016–הצעת חוק הרשויות המקומיות )פיקוח על מחירי צהרונים(, התשע"ז(; 3502/20פ/) עליזה לביאו איילת נחמיאס ורבין

 (.3510/20פ/וקבוצת חברי הכנסת ) יפעת שאשא ביטוןשל חברת הכנסת 
; הוועדה לענייני ביקורת המדינה דנה 2016בנובמבר  7-וב 2016 סבמר 28-למשל, הוועדה לזכויות הילד דנה לאחרונה בנושא ב 2

 30-החינוך התרבות והספורט דנה לאחרונה בנושא ב; ועדת 2016בנובמבר  22-, וב2016באוקטובר  13-לאחרונה בנושא ב
 .2016בנובמבר 

בת ; רחובות; רמת גן; בני ברק; חולון ;אר שבע; בנתניה; אשדוד; פתח תקווה; ראשון לציון; חיפה; יפו–אביב-תל; ירושלים 3
 , אור יהודה, זכרון יעקב, גני תקווה.נצרת; חדרה; רעות–מכבים–מודיעין; הרצליה; כפר סבא; בית שמש; אשקלון; ים

https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2585.pdf
http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_341285.doc
http://main.knesset.gov.il/Activity/committees/Pages/AllCommitteesAgenda.aspx?Tab=3&ItemID=2007652
http://fs.knesset.gov.il/20/Committees/20_ptv_361881.doc
http://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/StateControl/Pages/CommitteeAgenda.aspx?tab=3&ItemID=2008857
http://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/Education/Pages/CommitteeAgenda.aspx?tab=3&ItemID=2008807
http://main.knesset.gov.il/Activity/Committees/Education/Pages/CommitteeAgenda.aspx?tab=3&ItemID=2008807
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 הכנסת 
 מרכז המחקר והמידע

 רקע .1

בלתי  ךחינותלמיד ועוד, הן מסגרות -משלימות, המכונות צהרונים, מועדוניות, בתילימוד מסגרות 

או  הספר היסודי הפועלות לאחר שעות הפעילות במסגרת החינוכית-הגן ובית לילדים בגילת ופורמלי

בצהרונים ניתנת ארוחת צהריים חמה ומתקיימות  4.גן ילדיםבספר או -בתקופות של חופשות בבית

בדרך כלל הצהרון מופעל במבנה המשמש את המסגרת החינוכית,  .אחדותפעילויות העשרה למשך שעות 

דירות מגורים. גורמים שונים מפעילים צהרונים, ובכלל זה אחרים,  אך יש צהרונים הפועלים במבנים

חברות למטרות רווח  –גמת ארגוני נשים והחברה למתנ"סים דו –מלכ"רים  משרד החינוך, עיריות,הם וב

בדרך כלל במבנה שהמסגרת החינוכית פועלת בו ומתקיימת  שצהרונים פועליםפי -על-אף. ואנשים פרטיים

 אין גוף ממשלתי המתווה מדיניות כוללת בנושא זה, קובע נהלים ותנאיםפעילות העשרה חינוכית,  םבה

 5.לגביית תשלומים בגינהולרבות בכל הנוגע לעלות ההפעלה  – םמיישו מפקח עלו להפעלת הצהרונים

תקצוב הלרבות נתונים על המסגרות והילדים המשתתפים בהן, יהם, הפיקוח עלהצהרונים ועל למידע נוסף 

בעקבות  , עלויות הפיקוח ונתונים על ליקויים שנמצאויהןהפיקוח והבקרה על ,מסגרותהממשלתי של ה

 2016.6ספטמבר מ מרכז המחקר והמידע של הכנסתמסמך  , ראוטיפול בהםהפיקוח ואופן ה

ין השאר וב 10,7–4דוח מקיף על צהרונים ברשויות מקומיות באשכולות  2014מבקר המדינה פרסם בשנת 

שלח משרד מבקר המדינה שאלון בנושא במסגרת פעולות הביקורת  .םעלותבוהשירותים תמחור בגם עסק 

בתחום רשויות השיבו על השאלון, ומתשובותיהן עולה כי  136. רשויות מקומיות 172-להפעלת הצהרונים 

שאלון פועלים ה לעשהשיבו  10–5המקומיות המסווגות באשכולות  הרשויות 118-מ 93%שיפוטן של 

שהשיבו  4רשויות מקומיות המסווגות באשכול ה 18-מ 22%-בלעומת זאת, רק  צהרונים במוסדות החינוך.

באמצעות עמותות מופעלים ונים הצהרעולה כי ברוב הרשויות עוד  שאלון פועלים צהרונים כאלה.ה לע

 8.ישירותורק מיעוטן מפעילות את המסגרות  או חברות פרטיות חברות עירוניות המתנ"סים,

יש רשויות שהסדירו בהסכמי : שעברו ביקורתרשויות הבין  יםרב הבדליםיש עולה כי  המבקרמדוח 

שכר הלימוד בהם,  ובכלל זההתקשרות עם הגורמים המפעילים היבטים הנוגעים להפעלת הצהרונים, 

 מהאו שקבעו  ,הגורמים המפעילים את הצהרונים גוביםלא פיקחו על גובה שכר הלימוד ששרשויות ויש 

בהן הצהרונים מנוהלים כמשק שויות יש רש, זואך לא על סמך תחשיב עלויות. יתרה מ ,הגבייה המותרת

, בצהרונים עצמםמשמשים למימון פעילויות נוספות  ,הסגור, והרווחים הנובעים מפעילותם, אם יש כאל

מופנים למימון  מפעילותםהצהרונים אינם מנוהלים כמשק סגור, והרווחים הנובעים  שבהןרשויות ויש 

 9המפעילות.עמותות הפעילויות אחרות של 

הורים עולה כי התשלום החודשי הממוצע שלרשויות ששלח משרד המבקר שאלון ה לעמהתשובות 

התשלום דהיינו  –ש"ח בחודש(  1,290-ש"ח ל 700ש"ח )בין  995א ועבור שהיית ילד בצהרון הבמשלמים 

מתקיימים שבימים כשלוש שעות ביום,  בצהרון נמשכת פעילות ה רובפי  -על ש"ח. 10,000-כ הואשנתית ה

עוד עולה  ( בימי החופשות.16:30–7:30 ימי פעילות מלאים )בדרך כלל בשעות 16-כבוכן  ,לימודיםבהם 

                                                 

 .2016-בצהרונים, התשע"זחוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה  4

 .2016בספטמבר  27, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הפיקוח הממשלתי על צהרוניםאתי וייסבלאי,  5
 שם. 6
 (צהרונים)הפעלת מסגרות משלימות בשעות אחר הצהרים  :2014מבקר המדינה, דוחות על הביקורת בשלטון המקומי לשנת  7

 .2014בדצמבר  29, 4-10בגני ילדים ובבתי ספר יסודיים באשכולות 
 שם. 8
 שם. 9

https://www.nevo.co.il/law_word/law14/law-2585.pdf
https://knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03821.pdf
https://knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03821.pdf
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_269/15a7d8c1-c46c-4524-9fd6-bf5505471bc6/105-new.docx
http://www.mevaker.gov.il/he/Reports/Report_269/15a7d8c1-c46c-4524-9fd6-bf5505471bc6/105-new.docx
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 הכנסת 
 מרכז המחקר והמידע

, מש"ח לחודש, לא כולל מע" 222–150מהנתונים שנאספו כי עלות ארוחת הצהריים לילד בצהרון היא 

עבור בלמרות התשלום הגבוה בדוח הביקורת צוין כי  משכר הלימוד החודשי. 25%עד  10%-שהם כ

בפני צוות הביקורת כי אין התאמה בין העלייה ביוקר המחיה טענו מפעילי הצהרונים מהצהרונים, חלק 

 כדיובין התשלום שניתן להם, והם נאלצים להתפשר על איכות כוח האדם ועל איכות המזון בצהרונים 

 .ותלשמור על רווחי

 צהרוני ציל"ה .2

על פתיחה אוניברסלית מדורגת של  2011המליצה בשנת  (טרכטנברג ועדת)רתי חב-הוועדה לשינוי כלכלי

בעקבות המלצות הוועדה החל משרד החינוך,  .9עד  3הצהריים לילדים בני  מסגרות לימוד לשעות אחר

 , להפעיל מסגרות לימודיות משלימות במסגרת תוכנית ציל"ה(2012/13) תשע"ג בראשית שנת הלימודים

פי הסיווג -על 3עד  1ספר ביישובים באשכולות -ילדים ובבתי-נפרסו בגני צהרי יום להעשרה. המסגרות –

החליטה הממשלה כי התוכנית לא תורחב ולא  2014וכן בירושלים. בשנת  ,כלכלי של הלמ"ס-החברתי

ימודים תשע"ו בלבד. בשנת הל 8בשלושת האשכולות הנמוכים, וכי היא תיועד לילדים עד גיל  אלאתופעל 

מסגרות. בשנה זאת שהו  3,300-רשויות מקומיות, והופעלו בהן כ 70-התוכנית בכ פעלה( 2015/16)

 אושרו בוועדת ההקצבות ,(2016/17תשע"ז ) ,בשנת הלימודים הנוכחית 10ילדים. 76,000-במסגרות ציל"ה כ

מהן בגנים  60%-מקומיות, כרשויות  79-בתלמידים  165,000-לכמסגרות ציל"ה  6,156 של משרד החינוך

להתחיל התעתדה פעילות ורשות אחת ברשויות החלו  66, 2016אמצע דצמבר לפי נתוני ספר. -והשאר בבתי

בהפעלה עצמית של במימון כמעט מלא של משרד החינוך וופעלת ציל"ה מתוכנית  11פעילות בהקדם.ב

 12פי החוק.-המתחייב עלהרשויות, במישרין או באמצעות מפעיל שהרשות בחרה בו בהליך 

פי הצעת -על מיליון ש"ח. 347-מיליון ש"ח ל 831.3-תקציב התוכנית מהופחת "ו עתש–בשנים תשע"ג

מיליון  300-זה, ל צפוי שתחול הפחתה נוספת של תקציב 2017, בשנת 2018-ו 2017תקציב המדינה לשנים 

ובשנת הלימודים  ם שיועדו לה,ש"ח. עם זאת, בשום שלב לא הגיעה התוכנית לניצול מלוא התקציבי

לאחר תחילת אחדים , חודשים 2016דצמבר עד  ,כאמור 13מיליון ש"ח. 158.6תשע"ה ביצוע התקציב היה 

הצהרונים הפעילות  רשויות שאושרה בהן פעילותה 79רשויות מתוך  66-שנת הלימודים תשע"ז, רק ב

 .החלה

ש"ח  60ההשתתפות של ההורים לא יעלה על שיעור שלפיה  2014מאוקטובר החלטת הממשלה על סמך 

כי מנכ"לית משרד החינוך והממונה על התקציבים במשרד האוצר  וקבע 14,לחודש לילד בחינוך הרשמי

ההורים ימים בשבוע( חמישה או  ארבעה)הפעלה מלאה בהם מופעלות מסגרות ציל"ה שספר -בבתי

-ו 2017נה והמדיניות הכלכלית לשנים בהחלטת הממשלה בעניין תקציב המדי 15ש"ח בחודש. 40ישלמו 

 להגדיל את שיעור ההשתתפות המותר שלו 2014הממשלה מאוקטובר  הוחלט לתקן את החלטת 2018

                                                 

 .2016בספטמבר  27, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הפיקוח הממשלתי על צהרוניםאתי וייסבלאי,  10
. לפי הקול הקורא לרשויות, יש להגיש 2016בדצמבר  14, דוא"ל משרד החינוךב המינהל הפדגוגי, מדריך מרכזיורם אדלר,  11

 שם. .2017בפברואר סוף עד למשרד החינוך  2016דצמבר -ספטמברבעבור  ביצוע בפועלה נתוניאת 

קריטריונים לבחירה ותקצוב רשויות מקומיות לשנה"ל תשע"ז ואילך להפעלה של העשרה בתום יום הלימודים משרד החינוך,  12
 .2016לי , יו8–3לגילאי 

 .2016בספטמבר  27, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, הפיקוח הממשלתי על צהרוניםאתי וייסבלאי,  13
 .2014באוקטובר  7, מסגרות לימודיות בשעות אחר הצהריים, 2063ת ממשלה החלט 14
קריטריונים לבחירה ותקצוב רשויות מקומיות לשנה"ל תשע"ז ואילך להפעלה של העשרה בתום יום הלימודים משרד החינוך,  15

 .2016, 8–3ילאי לג

https://knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03821.pdf
https://knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03821.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yomale/kolkore2017/kriterion.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yomale/kolkore2017/kriterion.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yomale/kolkore2017/kriterion.pdf
https://knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03821.pdf
https://knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03821.pdf
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/des2063.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2014/Pages/des2063.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/yomale/kolkore2017/kriterion.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yomale/kolkore2017/kriterion.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yomale/kolkore2017/kriterion.pdf
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 הכנסת 
 מרכז המחקר והמידע

החינוך והממונה על התקציבים במשרד  פי ההחלטה, מנכ"לית משרד-עלההורים במימון המסגרות. 

  16.הם שיקבעו את שיעור ההשתתפות האוצר

 מאפיינים ועלויות –של צהרוני ציל"ה  מודל ההפעלה .2.1

ני ציל"ה מופעלים ו. צהרמרכיבי המודלשל להלן יוצגו מאפייני מודל ההפעלה של צהרוני ציל"ה והעלות 

פי סוג החינוך )רגיל, חינוך מיוחד(, המעמד המשפטי של המוסד )רשמי, מוכר שאינו -במודלים שונים על

ושעות הפעילות של המוסד )האם  (םד, ארבעה, או חמישה ימי)אח רשמי(, מספר ימי הפעילות השבועיים

, ימים בשבועחמישה , הפעלת צהרון בחינוך הרגיליתואר מודל להלן יוח"א(.  –מופעל בו יום חינוך ארוך 

 .במוסד חינוך רשמי שלא מופעל בו יוח"א

 17: מאפייני הפעלת צהרוני ציל"ה1לוח 

 ספר-בבתימסגרות  מסגרות בגני ילדים מאפיינים

 '(ב–'א)כיתות  8–6 (חובה גן –טרום חובה -טרום גן) 5–3 גיל הילדים

 כני הפעילותות
סיוע בהכנת שיעורי בית כן ניתן ו ,העשרההיא פעילות הפעילות רוב  ,ככלל

 ארוחה חמהמוגשת הספר( ו-מסגרות בבתיב)

 כוח אדם

)מובילת פעילות(  מדריכהבכל מסגרת 
 )סייעת( עוזרת מדריכהו

 ; מדריכהבכל מסגרת 

 18ספרי-רכז ביתספר -בכל בית

 19רכז רשותיבכל רשות 

 הסמכת אנשי הצוות

: זהת היופי סדר העדיפו-על –מדריכה 
טז'רית; סייעת הבוקר גננת מוסמכת; ס

ת העסקת גננת )רק אם לא מתאפשר
ובאישור מוסמכת או סטז'רית 

 ;הפיקוח(

בנוגע מקובל כ – עוזרת מדריכה
 בגניםסייעות ל

: זהת היופי סדר העדיפו-על – מדריכה
בעלת תעודת הוראה;  הספר;-צוות בית
 סטז'רית

 הספר-צוות בית – ספרי-רכז בית

 

הוראה וניסיון של שלוש שנים בתואר ראשון לפחות בחינוך או בעל  – רכז רשותי
 בהוראה לפחות

הכשרת אנשי 
 20הצוות

את אפשר לקיים . הפיקוחבאישור פי תוכנית -לכלל העובדים, על הדרכה שעות 30
המל"ג, במרכזי פסג"ה ובמרכזי שבאישור ובפיקוח של בסיוע המכללות  הההכשר

 של הסתדרות המוריםופיתוח מקצועי של השלטון המקומי 

מספר ילדים 
 במסגרת

 28 –ממוצע  ;11 –מינימום   22 –ממוצע  ;11 –מינימום 

 הפעילותזמני 

ימים  5, בימי הלימודיםת, ימי פעילו 180, שבועות 36 ,ביוני 30בספטמבר ועד  1-מ
 16:00ועד השעה  בשבוע, לאחר סיום הלימודים הפורמליים

 שעות ביום 3.4 שעות ביום 2.25

                                                 

 .2016באוגוסט  11, התאמות בתקציב משרד החינוך, 1872החלטת ממשלה  16

קריטריונים לבחירה ותקצוב רשויות מקומיות לשנה"ל תשע"ז ואילך אם לא צוין אחרת המקור לנתונים אלו: משרד החינוך,  17
 .2016, 8–3להפעלה של העשרה בתום יום הלימודים לגילאי 

רישום נוכחות יומי של לבקרה של עבודת הצוות, תיעוד ולספרית, -כנית ציל"ה ביתואחראי לגיבוש תספרי -הרכז הבית 18
 .עמידה בקשר רציף עם ההורים ועם הרכז הרשותיול הנחיות הרשותלפי טיפול ברכש לטיפול בהזנה, לתלמידי ציל"ה, 

 .כלל מרכיבי התוכנית ברשות ה שלהפעללאחראי לריכוז והרכז הרשותי  19
 .כנית ציל"הוהכשרת המדריכים והסייעות הפועלים בת: 4נספח א' – קריטריונים ציל"ה תשע"זמשרד החינוך,  20

http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1872.aspx
http://www.pmo.gov.il/Secretary/GovDecisions/2016/Pages/dec1872.aspx
http://meyda.education.gov.il/files/yomale/kolkore2017/kriterion.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yomale/kolkore2017/kriterion.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yomale/kolkore2017/kriterion.pdf
http://meyda.education.gov.il/files/yomale/kolkore2017/_a4.docx
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 הכנסת 
 מרכז המחקר והמידע

 ספר-בבתימסגרות  מסגרות בגני ילדים מאפיינים

ת אנשי היקף העסק
 צוות

 36שעות שבועיות,  11.25 – מדריכה
 שבועות בשנה

 ,שבועיות עותש 11.25 – עוזרת מדריכה
 שבועות בשנה 36

 עות שבועיותש 17 – מדריכה

 36, עות שבועיותש 13 – ספרי-רכז בית
 שבועות בשנה

לדוגמה, עובד יועסק ) מספר המסגרות ברשותתלוי בהיקף ההעסקה  – רכז רשותי
 חודשים בשנה 11הרכז מועסק  ;(מסגרות 100–61בה יש שברשות במשרה מלאה 

פעילויות העשרה 
 21)חוגים(

 יום שיא אחד בשנה; למפגש( ותדק 60–45חוגים בשבוע ) 2

 22;מזון מעובד המכיל פוספטים וניטרטים ללאתפריט מגוון מנה חמה בחמגשית;  ארוחה
 יוחדתמאו ות רגילה כשר

 23ציל"ה וןצהרמסגרת הפעלת מימון : מרכיבי עלויות ל2לוח 

לות עבמשרד החינוך או התקבלו ממנו, אך יש לציין כי  םהנתונים שיוצגו להלן מבוססים על נתונים שפרס

לפיכך, מרכז ספרי. -עלויות הזנה ומשרות ריכוז רשותי וביתלא נכללות מסגרת שמציג המשרד הפעלת 

 עלותם של רכיבים אלו על בסיס נתוני משרד החינוך.המחקר והמידע של הכנסת העריך את 

 ספר-בבתימסגרות  מסגרות בגני ילדים מרכיבי עלות

 שכר מדריכה

 ;לשעה ש"ח 55

 לשעה ש"ח 76.45 –( 139%)עלות מעסיק 

 ש"ח לשנה 30,962 ש"ח לשנה  46,787

 ;לשעהש"ח  33 שכר עוזרת מדריכה

 ש"ח 45.87 –( 139%)עלות מעסיק 
 ;לשעה

 ש"ח לשנה 18,577

- 

 ספרי-רכז ביתשכר 
 מסגרות( כמה)ל

 ;תקורה 8%לשעה +  104.25 -

 24;ספר-לשנה לבית 52,692

 14,625 – 25עלות ממוצעת למסגרת
 לשנהש"ח 

 

שכר רכז רשותי 
 מסגרות( כמה)ל

 ;לחודש ש"ח 6,980 – שכר למשרה מלאה

 ;לחודש ש"ח 9,702 – (139%) עלות מעסיק

 ;חודשי העסקה( 11לשנה ) 106,722

 ש"ח לשנה 1,162 – 26עלות ממוצעת למסגרת

                                                 

 .מתווה לביצוע פעילות העשרה במסגרות ציל"ה: 5נספח א' – קריטריונים ציל"ה תשע"זמשרד החינוך,  21
 .2016באפריל  4, הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך  90-2.2)א( 8ל תשעו/"חוזר מנכ 22
 .ימבנה תקציב – 3'נספח ב – קריטריונים ציל"ה תשע"זד החינוך, צוין אחרת המקור לנתונים אלו: משרלא אם  23
 48,789היא ספרי -. ללא מרכיב התקורה עלות העסקת הרכז הבית8%הספר בשיעור של -תשלום תקורה לביתנכלל עלות זו ב 24

 ש"ח בשנה.
יורם אדלר, מדריך מרכז, . רכזים 647-ספר ו-בתי 647-מסגרות ב 2,331 בוועדת ההקצבות לשנה"ל תשע"ז אושרו לפעילות 25

 .2016בדצמבר  14 ,משרד החינוך, דוא"לב המינהל הפדגוגי
המינהל  יורם אדלר, מדריך מרכז,רכזים רשותיים.  67-מסגרות ו 6,156 בוועדת ההקצבות לשנה"ל תשע"ז אושרו לפעילות 26

 .2016בדצמבר  14 ,משרד החינוך, דוא"לב הפדגוגי

http://meyda.education.gov.il/files/yomale/kolkore2017/a5.docx
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/Templates/HoraotKevaFreeContent.aspx?NRMODE=Published&NRNODEGUID=%7b250C1B6D-618F-4438-BC00-E6722609EF5B%7d&NRORIGINALURL=%2fEducationCMS%2fApplications%2fMankal%2fEtsMedorim%2f2%2f2-2%2fHoraotKeva%2fK-2016-8-1-2-2-90%2ehtm&NRCACHEHINT=NoModifyGuest#5
http://meyda.education.gov.il/files/yomale/kolkore2017/b3.xlsx
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 ספר-בבתימסגרות  מסגרות בגני ילדים מרכיבי עלות

פעילויות עלות 
 27העשרה )חוגים(

להעביר  אפשר. ציוד נלווה וכל הוצאה אחרת)כולל  כולל מע"מ, לשנה ש"ח 9,000
 עודפים מהתקציב לציוד מתכלה למימון חוגים(

ש"ח כולל מע"מ, ציוד נלווה  170עלות מקסימלית לשעת תכנית העשרה קנויה היא 
ש"ח  55ש"ח ) 76.45וכל הוצאה אחרת. עלות מקסימלית לשעת מדריך העשרה היא 

 נלוות לשכר(.הוצאות  39%ברוטו לשעה + 

 להעביר עודפים למימון חוגים(אפשר )לשנה  ש"ח 2,000 28עלות ציוד מתכלה

לאנשי עלות הכשרה 
 29הצוות

כולל תשלום למרצה, כיבוד קל ללומדים מ )"מע כולל ,ש"ח לשעת השתלמות 261
 ת(למקום ההשתלמו הותקור

כולל )למסגרת  לשנה ש"ח 5,005
 (תשלום שכר למשתתפים

כולל )למסגרת  לשנה ש"ח 3,441
 (תשלום שכר למשתתפים

 ;כולל מע"מ למנה ש"ח 14.48 30עלות הזנה

כשרות כולל מע"מ למנה ב ש"ח 17.40
 ;מיוחדת

 – 31אומדן עלות ממוצע למסגרת

 ש"ח לשנה 57,495

 ;כולל מע"מ למנה ש"ח 14.94

כשרות כולל מע"מ למנה ב ש"ח 18.31
 ;מיוחדת

 – 32אומדן עלות ממוצע למסגרת
 ש"ח לשנה 76,442

מעלות  8% –תקורה 
)ללא הזנה  למסגרת

 ומשרות ריכוז(

 לשנה ש"ח 4,898 לשנה ש"ח 5,243

כוללת עלות 
 לשנה למסגרת

 ש"ח 142,530 ש"ח 145,269

 ש"ח 5,090 ש"ח 6,603 33עלות לילד לשנה

 ש"ח 509 ש"ח 660 עלות לילד לחודש

 , כגוןתלא מבוטלעלות להם מרכיבים שעשויה להיות לא נכללים מודל שתואר לעיל בראוי לציין כי 

 הספר;-בצהרונים בבתי )נוסף על המדריכה( סייעתהעסקת  מערכת החינוך;של פעילות בימי חופשות 

עלויות ושמירה הספר, חשמל ומים, -שימוש במבנה ביתהמימון הוצאות תפעול שונות, דוגמת עלות 

 הרשויותבעבור עלות הפעלת צהרונים מה ממודל עלות זה במישרין להסיק אפשר -אי פיכך,ל נהלה.ימ

 .ובא בהמשךיהבדלים בין המודלים פירוט בדבר ה. המקומיות

                                                 

 .מתווה לביצוע פעילות העשרה במסגרות ציל"ה: 5נספח א' – קריטריונים ציל"ה תשע"זמשרד החינוך,  27

 .מתווה לביצוע פעילות העשרה במסגרות ציל"ה: 5נספח א' – תשע"ז קריטריונים ציל"המשרד החינוך,  28
 .ות הפועלים בתכנית ציל"ההכשרת המדריכים והסייע: 4נספח א' שם, 29
 .2016בדצמבר  14משרד החינוך, מחירון הזנה תשע"ז, הועבר בדוא"ל,  30
בשנת מסגרות גן;  3,825 תשע"ז אושרו לפעילות לשנת הלימודיםבוועדת ההקצבות : אלהעל סמך הנתונים ה שההאומדן נע 31

 קיבלו ארוחות בכשרות מיוחדת. 41%-שרות רגילה ומהילדים קיבלו ארוחות בכ 59%הלימודים תשע"ו )נתונים לא סופיים( 
היחס הכללי נחנו כי )לצורך האומדן ה 2016בדצמבר  14 ,משרד החינוך, דוא"לב יורם אדלר, מדריך מרכז, המינהל הפדגוגי

 גנים(.במסגרות במיוחדת נשמר גם למנות בכשרות בין מנות בכשרות רגילה ו

ספר; -מסגרות בית 2,331 תשע"ז אושרו לפעילות לשנת הלימודיםבוועדת ההקצבות : אלהעל סמך הנתונים ה שההאומדן נע 32
קיבלו ארוחות בכשרות  41%-מהילדים קיבלו ארוחות בכשרות רגילה ו 59%בשנת הלימודים תשע"ו )נתונים לא סופיים( 

היחס הנחנו כי )לצורך האומדן  2016בדצמבר  14 ,משרד החינוך, דוא"לב יורם אדלר, מדריך מרכז, המינהל הפדגוגי מיוחדת.
 הספר(.-בתיבמסגרות במיוחדת נשמר גם למנות בכשרות הכללי בין מנות בכשרות רגילה 

עבור במיליון ש"ח  901משרד החינוך העלות הכוללת של הפעלת מערך הצהרונים שאושר בשנת תשע"ז היא  שהלפי אומדן שע 33
 למימון ההזנה.ש"ח מיליון  495-למימון הפעילות השוטפת וש"ח מיליון  406 – ש"ח לתלמיד לשנה( 5,460תלמידים ) 165,000
הספר יחדיו, מסגרות המופעלות בחינוך המיוחד, מסגרות שפועלות פחות -מסגרות לגן ולביתנכללות אומדן זה ביצוין כי 

שפועלות יום סרות מימים בשבוע ו ארבעהתוכנית יוח"א, מסגרות שפועלות יש בהם הן פעולות ששעות היות שבמוסדות 
 –, והרשויות המקומיות 6%-כ –מסכום זה, ההורים  92%-משרד החינוך אחראי למימון כ ,אחד בשבוע בלבד. לפי האומדן

 .2016בנובמבר  14משרד החינוך, דוא"ל, ב חיים הלפרין, מנהל היחידה לתוכניות משלימות למידה במינהל הפדגוגי. 2%-כ

http://meyda.education.gov.il/files/yomale/kolkore2017/a5.docx
http://meyda.education.gov.il/files/yomale/kolkore2017/a5.docx
http://meyda.education.gov.il/files/yomale/kolkore2017/_a4.docx
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על עלות המרכיבים בפועל, אך במישרין ראוי לציין שהמודל המוצג הוא מודל נורמטיבי שאינו מבוסס 

פי -מעביר עלהוא תקציב שממשרד החינוך נמסר כי לא הגיעו אליהם טענות בדבר מידת ההתאמה בין ה

, כגון מתוקצבים בתוכנית-המרכיבים הלאאלא בדבר  ,מרכיבי העלויות שהוצגו לעיל ובין העלויות בפועל

ההורים של השתתפות סכום הש אףעוד נמסר ממשרד החינוך כי  הוצאות חשמל, מים, ניקיון ושמירה.

קשיים , והכסףיש רשויות שמתקשות בגביית  – ש"ח בשנה לכל ילד 400 –במימון הצהרונים נמוך יחסית 

כלכליים הנמוכים( -משתייכות כאמור לאשכולות החברתייםרשויות הת )יומהרשו חלקהביא אלו עלולים ל

התוכנית לא מגיעה למימוש מלוא פוטנציאל ההפעלה  ,שלא להפעיל את תוכנית ציל"ה בשטחן )כאמור

 34שאושר ותוקצב(.

 הרשויות המקומיותלצהרונים שמפעילות השוואה בין צהרוני ציל"ה  .3

מפעילות בעצמן או מופעלים הרשויות המקומיות שעל עלויות הפעלת צהרונים מפורט מידע כאמור, 

לציין כמה הבדלים מרכזיים בין  כבר עכשיואפשר אך , מועד מאוחר יותרבמסמך שיוגש ביוצג מטעמן 

לעיל ובין אופני הפעלת הצהרונים מטעם הרשויות המקומיות,  שתוארמודל התפעול של צהרוני ציל"ה 

 שחלקהיות יש חשיבות השוואה ל. ינה ראשונית של המידע שהגיע לידינו עד כהבחמעולה כפי ש

 על עלות הפעלת הצהרונים.משפיעים ישירות  מההבדלים

תשע )כיתה גיל נראה כי המסגרות מטעם הרשויות המקומיות מיועדות בדרך כלל לילדים עד  –גיל הילדים 

 .'(, ולא רק עד גיל שמונה )כיתה ב'(ג

הספר מועסקת רק מדריכה )מובילת פעילות(. ברשויות בדרך -בבתי בצהרוני ציל"ה – הצוות מספר אנשי

 .ה גם עוזרת מדריכה )סייעת(יכמדר לעכלל מועסקת נוסף 

 במספר משרות הריכוז וההדרכה המופעלות ברשויות.הבדלים רבים נראה כי יש  – משרות ריכוז והדרכה

, לפחות מבחינה פורמלית, להיות נדרשות החינוך המדריכות במערך הצהרונים של משרד – הסמכת הצוות

בדרישות בין הרשויות המקומיות ים להיות הבדלים רבים עשויבעלות הסמכה רלוונטית לעבודה חינוכית. 

 הסמכת העובדות.

המסגרות ברשויות המקומיות נוטות, כך נראה, להיות מגוונות יותר מבחינת  –מספר הילדים במסגרת 

כר כי הרשויות מפעילות מסגרות קטנות יותר מהסטנדרט של משרד החינוך )מה שמייקר את ני; גודלן

 בהן בדרך כלל מועסקת סייעת נוספת(.שוגם מסגרות גדולות יותר ) 35עלות ההפעלה(

המסגרות חלק מלפחות ו, 16:00מסגרות ציל"ה פועלות בכל יום עד השעה –פעילות המסגרות  שעות

 .17:00או  16:30פועלות עד ברשויות המקומיות 

המסגרות של ואילו מסגרות ציל"ה פועלות רק בימי הלימודים הפורמליים,  –פעילות בשנה ימי המספר 

מערכת החינוך הפורמלית, משעות הבוקר בגם בחלק מימי החופשה פי רוב -פועלות עלהרשויות המקומיות 

ימי פעילות נוספים.  17–13 –שאינם ימי שבתון חגים ובחול המועד סוכות ופסח בר הצהריים, ועד שעות אח

                                                 

 .2016בדצמבר  15-ו 14 ,משרד החינוך, דוא"לב המינהל הפדגוגייורם אדלר, מדריך מרכז,  34
ש"ח לחודש בממוצע, לפי בדיקת מבקר המדינה(, הורים רבים  1,000-נראה סביר שכאשר עלות הצהרון להורים גבוהה )כ 35

נשארים  , רק חלק מהילדים בכל כיתהמפעילות סביר שבצהרונים שהרשויות המקומיותפיכך יותר יוותרו על השירות. ל
לאחד כיתות לצהרון אחד עשויות להיווצר מסגרות קטנות יותר מאשר בצהרוני ציל"ה, שעלות כשאין אפשרות בצהרון, ו

 .דה ניכרתיבמההשתתפות בהם נמוכה 



 
   

 8 מתוך 8 עמוד  

 

 הכנסת 
 מרכז המחקר והמידע

העשרה  תהצהריים גם ארוחת בוקר, ולעתים יש בהם פעילו תארוח לענוסף מקבלים בימים אלו הילדים 

 חלק מהמסגרות פועלות גם בחודש יולי. נוספת. 

חצי שעה רוב לעבוד פי -לעבמסגרות מטעם הרשויות המקומיות הסייעת נדרשת  –היקף העסקת הסייעות 

 נוספת לאחר סיום הפעילות כדי לסדר ולנקות את הכיתה.

רשויות חלק מהב ,תחשיבי עלויות הפעלת הצהרוניםבבחינה ראשונית עולה כי מ – תקצוב רכיבים נוספים

 :, ובהםכללים רכיבים שאינם מתוקצבים במודל ההפעלה של צהרוני ציל"הנלפחות,  המקומיות

 החל מהשתתפות בהוצאות השוטפות על תחזוקת  –ות החינוך הוצאות על השימוש במבני מוסד

 36;עבור השימוש במבנהבספר בניהול עצמי -המבנים וכלה בתשלום לבתי

  נעדרות העובדות הקבועותכאשר עלות כוח אדם מחליף; 

  חשמל ומים;הוצאות 

 ;הוצאות ניקיון וחומרי ניקוי  

 ואבטחה שירותי שמירה ; 

 מזכירות, צילומים, אשראי וכדומה. נהלה:יעלויות מ 

"ה ובין אופני ההפעלה של הצהרונים מטעם הרשויות צילבין מודל ההפעלה של צהרוני  הבדליםה

 ההפעלה בעלותהרשויות  ביןהמקומיות, וכן בין צהרוני רשות אחת לאחרת, עשויים לגרום לשונות רבה 

רשויות מקומיות שכבר השיבו על פניית  15נתוני בחינה ראשונית של לראות באפשר כך,  .הצהרונים של

ש"ח לילד  1,170עד  625הוא עבור שהיית ילד בצהרון תשלום במרכז המחקר והמידע של הכנסת כי טווח ה

בסל אחד ההסברים לפער הוא הבדלים נראה כי  הספר, אך-ש"ח לילד בגיל בית 1,240עד  710-בגיל גן ו

יחסית( ציינה כי הסכום הנגבה מן התשלום נמוך ומית אחת )שבה השירותים. כמו כן, לפחות רשות מק

 הרשות להקצות משאבים נוספים מתקציבה.על ההורים אינו מכסה את עלות הפעלת הצהרונים, ולכן 

הסבר מפורט יותר של הפערים בסכומים הנגבים יש לבחון לעומק את מן האמור לעיל עולה כי לצורך 

מרכז המחקר והמידע של כאמור, קומית ואת עלותו של כל מרכיב בהם. מאפייני הצהרונים בכל רשות מ

מאפייני הצהרונים המופעלים על מידע מפורט בבקשה למסור  רשויות מקומיות 20-יותר מפנה אל  הכנסת

. עם השלמת איסוף המידע, בחינתו ועיבודו יוגש מסמך נרחב יותר הפעלתםמרכיבי עלות על בשטחן ו

 בנושא.
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