
 חוק הצהרונים 

 .ומפעילים רשויות, הורים :כולנו מצד רבות ותהיות שאלות מעורר החדש הצהרונים חוק
 

 ?הצהרונים חוק של מטרתו מהי

ולהוריהם לאחר שעות  הצעירים הספר בית ולילדיהצהרונים מספקים מסגרת לתלמידי גן 

הפכו להיות חלק מרכזי משירותי החינוך אך עד היום הפעילות  הם הלימודים עד לאחר הצהריים.

 שלהם לא הוסדרה.

, איכות הצוות, תכניםהעל לפקח כנית כוללת להפעלת הצהרונים בארץ, לקבוע תומטרת החוק 

 .מבחינת איכות השירות ועלותובארץ אי שוויון איכות המזון והמחיר, על מנת צמצם את 
 

 ?החדש החוק קובע מה

רץ ומחיר קבוע בהתאם מטרת החוק היא להסדיר סטנדרט אחיד להפעלת הצהרונים בכל הא

חברתי של כל רשות מקומית, תוך העברת האחריות על איכות הצהרון והפעלתו -למצב הכלכלי

 935 -רבי עבור צהרון יסתכם ביהחודשי המלרשות המקומית ולמשרד החינוך. לפי החוק, המחיר 

 יםשקל 785מחיר "חבילת הבסיס" , כאשר עבור "חבילה מורחבת"ברשויות המבוססות  יםשקל

שובים המוחלשים ביותר. מדובר בהוזלה משמעותית של ישקל בי 335ברשויות המבוססות ועד 

 מחירי הצהרונים.
 

 מה כוללת חבילת הבסיס?

עם גננת אחת וסייעת אחת ששכרן  ,בגני הילדים תלמידים 30הפעלת הצהרון במסגרת של עד 

. מחיר חבילת ילדים בבתי הספר עם גננת אחת 34, ועד על ידי משרד החינוך ווהכשרתן נקבע

הבסיס כולל גם שני חוגים בשבוע. עם זאת, חבילת הבסיס לא כוללת סייעת שנייה ומספקת 

מהצהרונים מספק שירות ורק בימי הלימודים, כאשר כיום חלק גדול  16:00פעילות רק עד השעה 

 .17:00–16:30עד 
 

 האם ההורים יוכלו לשלם יותר ולקבל יותר?

ורים יוכלו לשלם תשלום גבוה יותר עבור הוספת שירותים והארכת שעות הפעילות של ה

 לחודש. יםשקל 935אך ורק עד לתקרה של  ,התלמידים

שקל בלבד עד לתקרת התשלום. במחיר  150כך למשל, ביישובים המבוססים הורים יוכלו לנצל 

(, או תוספת ימי 16:00)במקום עד  17:00הזה הם ייאלצו לבחור בין הארכת שעות הפעילות עד 

יתקשו לקבל את כל התנאים שהיו נהוגים ופעילות במהלך החופשה, או תוספת סייעת לגן, 

 .םבצהרונים עד היו
 

 מה הבעיה עם החוק?

על כל גני הילדים. בתגובה, מפעילי הצהרונים ביישובים החילה את החוק  ועדת החינוך

  לעובדים ההסעות מרכיב וכי יותר יקרהמבוססים טוענים כי שכר העובדים, הציוד והחוגים 

לכן לא יוכלו לעמוד  ,בחשבון נלקח לא כלל( למשל שבע מבאר)אצלנו  המרוחקים שוביםילי

בהפעלת הצהרונים, וכי הזמן שנותר עד ליישום החוק בחודש הבא לא מאפשר להם להתכונן. 

 ההורים חוששים מפגיעה בתנאים שקיבלו עד היום.



 ?האם יש צדק בטענות של המפעילים

לפי חישוב שערך משרד החינוך ניתן להפעיל צהרון במגבלות המחיר החדש, הנמוך יותר מהמחיר 

 שהיה נהוג עד היום, תוך שמירה על איזון תקציבי. 

בישובים מבוססים  ,מדובר בתנאים טובים יותר מהנהוגים כיום בצהרונים מסוימים מקריםב

איזון תקציבי למפעילים רק במידה . עם זאת, החישוב שערך המשרד מאפשר שמירה על פחות

 גבוהשל המפעילים  הרווחתלמידים. ככל שלומדים בו יותר תלמידים,  23-ובצהרון לומדים יותר מ

 ואיננוה ויש ילדים אלרגיים בגן אינו מתחשב בשכר סייעות במקר. החישוב שערך המשרד יותר

 .ההסעה זמן עבור התשלום את וכן וממנו הישוב אל העובדים הסעות ברכיב מתחשב
 

 האם תהיה פגיעה בתנאים שהיו נהוגים עד היום?

העשרה  בצהרונים שבהם לא ניתנו חוגי, בתנאים שאליהם הורגלנו פגיעה להיות עלולה בהחלט

ולא היה פיקוח על הכשרת הגננות בצהרון המצב ישתפר. בצהרונים שבהם התלמידים  חיצוניים

 משרדכמה חוגים בשבוע וארוחות צהריים תהיה ירידה בתנאים לסטנדרט האחיד שקבע ל זכו

 .החינוך
 

 האם להורים יש השפעה על זהות מפעילי הצהרונים?

את מפעיל הצהרון או להפעיל אותו בעצמה, על פי הקריטריונים  בוחרתלא. כל רשות מקומית 

 .ורק מרשימת מפעילים מאושרת החדשים של משרד החינוך
 

 בספטמבר? 1-מה יקרה ב

 מספר ובדקנו פעלנו )פחות מחודש(עקב ההתראה הקצרה שקיבלנו ליישום החוק  בשלב זה,

 הנכונה החלופה להיום נכון כי מצאנו .בתנאים החדשים שוביבי הצהרונים להפעלת חלופות

 .להבים"ס מתנ"י ע ההפעלה המשך ינהה ביותר

, כולל ימים ארוכים בחופשות, 17:00עד השעה  מורחבת שתכלול פעילותחבילה תינתן  בלהבים

, שנקבעה בחוק, והכל בעלות יתוגברו צוות המטפלות מעבר לניתן בחוקשני חוגים בשבוע ו

 חודש.לח "ש 935במחיר 

  995090-050 דגן-רייע יהודית גב' ,הצהרונים רכזת אצל לקבל ניתן נוספים פרטים
 

 פרטיים  צהרונים

נא בידקו  ,החוק מיושם גם על הצהרונים הפרטיים. בבואכם להירשם לצהרונים פרטיים בלהבים

מאושר על ידי המועצה, אנא הקפידו לבחון נקודה זו טרם רישומכם, בוועדה המקומית כי הצהרון 

  .הילתכנון ובני

 


