מדינת ישראל
נציבות שירות המדינה
אגף בכיר הדרכה ,השכלה ורווחה
 11באפריל 2018
כ"ו בניסן תשע"ח
0491-0011-2018-002082
חוזר מס' רו – )3( – 18
אל :סגני המנהלים הכלליים הבכירים למינהל ולמשאבי אנוש במשרדי הממשלה
המנהלים האדמיניסטרטיביים בבתי החולים הממשלתיים
הממונים על הרווחה במשרדי הממשלה וביחידות הסמך
הנדון:

נוהל קייטנות וסבסודן -ריענון לקראת קייטנות הקיץ 2018

להלן ריענון הנוהל ,אשר גובש באגף בכיר הדרכה ,השכלה ורווחה ,בנושא קייטנות לילדי עובדים ,כולל זכאותם של ילדי העובדים
לסבסוד עבור קייטנות הקיץ (בחודשים יולי – אוגוסט) ,לקראת קיץ .2018
קייטנות שאינן מתקיימות בחודשים יולי-אוגוסט אינן נכללות בקטגוריה זו.
ארגון קייטנה בשטח המשרד
ניתן לארגן קייטנה לילדי העובדים ,בטווח הגילאים * ,3-17בשטח המשרד ,במידה ומוקצה מקום ראוי המותאם לכך .זאת בכפוף
לאישורי משרד החינוך  -אישור חינוכי ממנהל חברה ונוער במשרד החינוך ואישורים אחרים הנדרשים עפ"י חוזר מנכ"ל לפתיחת
קייטנות של משרד החינוך  -ובכפוף להור אות הביטחון ולכללי הבטיחות הנדרשים לצורך ארגון הקייטנה .בנוסף ,יש לבטח את
משתתפי הקייטנה ואת צוות הקייטנה (המדריכים וכד') .
ארגון קייטנה מחוץ לשטח המשרד
ניתן לארגן קייטנה לילדי העובדים ,בטווח הגילאים * ,3-17מחוץ לשטח המשרד ,באמצעות ספק שירותים חיצוני המחזיק בכל
האישורים הנדרשים (כגון :רישיון עסק ,ביטוחים וכו') וכן ברישיון ממשרד החינוך לארגון הקייטנה  -אישור חינוכי ממנהל חברה
ונוער במשרד החינוך ואי שורים אחרים הנדרשים עפ"י חוזר מנכ"ל לפתיחת קייטנות של משרד החינוך.
מצ"ב קישור לאתר של משרד החינוך ולחוזר מנכ"ל בנושא הקייטנות:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/7/7 -11/HoraotKeva/K-20149-1-7-11-35.htm
סבסוד קייטנות המאורגנות ע"י המשרד – סבסוד הקייטנות המאורגנות ע"י המשרד ,אם בשטח המשרד ואם מחוצה לו ,יהיה בהתאם
לתקציבו של המשרד ובהתאם לשיקול דעתו.

*נציין כי ,משרד רשאי לבחור טווח גילאים אחר שבין ( 3-17לדוגמא ,4-14 :או  3-15וכו') ,לצורך
סבסוד קייטנה לילדי עובדיו או לארגון קייטנה לילדי עובדיו ,בהתאם למבנה אוכלוסייתו ,תקציבו
ושיקול דעתו.

קריית בן -גוריון ,רחוב קפלן  ,3ירושלים ,המען למכתבים :ת"ד  34076ירושלים 91340
טלפון :הדרכה ,02-6705220 :רווחה 02-6705188 :פקס :הדרכה ,02-6705618 :רווחה02-6705115 :
הדרכה והשכלה ברשתhttp://www.csc.gov.il/Units/EducationWelfare/Pages/default.aspx :
חפשו אותנו גם בפייסבוק  -נציבות שירות המדינה
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אגף בכיר הדרכה ,השכלה ורווחה
נוהל סבסוד קייטנות -שאינן מאורגנות ע"י המשרד:
מי זכאי לסבסוד
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כל עובד המועסק מעל ארבעה חודשים רצופים במשרד ואשר יש לו ילדים *בטווח הגילאים שקבע המשרד לצורך סבסוד קייטנות
לילדי עובדיו.
הזכאות הינה עבור ילדי העובדים בלבד .נכדים ואחיינים של העובדים לא יהיו זכאים לסבסוד.

הזכאות לסבסוד הינה בגין כל ילד* ,בטווח הגילאים שקבע המשרד ,עבור השתתפות בקייטנה אחת ,המוכרת ומאושרת ע"י משרד
החינוך ,ובמחזור אחד.
המשרד,
ע"י
המאורגנת
בקייטנה
השתתפו
ילדיהם
אשר
עובדים,
כי
להחליט
רשאי
משרד
במועדים בהם מתקיימות קייטנות הקיץ האחרות (עד המחצית הראשונה של אוגוסט) ,וסובסדו ע"י המשרד ,לא יקבלו סבסוד נוסף
עבור קייטנה שאינה מאורגנת ע"י המשרד.
גובה הסבסוד

על המשרד לאשר סבסוד קייטנות קיץ עבור ילדי עובדיו ,בטווח הגילאים * ,3-17בסכום של לפחות ( ₪ 450כולל מע"מ) עבור כל
ילד ,ובתנאי שההשתתפות העצמית של ההורה עבור קייטנה של כל אחד מילדיו ,תהיה לפחות .₪ 300
לתשומת ליבכם ,משרד רשאי לסבסד את ילדי עובדיו בסכום גבוה יותר ,אם קיימת מסגרת תקציבית מאושרת למטרה זו ,ובכל מקרה,
ההשתתפות העצמית של העובד עבור קייטנה של כל אחד מילדיו ,לא תפחת מ.₪ 300 -
להלן דוגמאות לסבסוד עובד/הורה :

-

אם עלות הקייטנה עבור ילד אחד הינה  ,₪ 800העובד יקבל סבסוד של  ₪ 450ממשרדו וסה"כ ישלם
ההורה  ₪ 350עבור קייטנת ילדו.

-

אם שניים מילדיו נשלחים לאותה הקייטנה שעלותה  ₪ 800לכל אחד מהם ( ו ₪ 1600-עבור שני
הילדים) ,יקבל העובד סבסוד כולל על סך  ₪ 900ממשרדו עבור שני הילדים ( ₪ 450עבור כל אחד
מהם) וסה"כ ישלם ההורה  ₪ 700עבור הקייטנה של שני ילדיו.

-

אם עלות הקייטנה עבור ילד אחד הינה  ,₪ 500העובד יקבל סבסוד של  ₪ 200ממשרדו (עליו
להשתתף השתתפות עצמית של לפחות  ₪ 300עבור הקייטנה) וסה"כ ישלם ההורה  ₪ 300עבור
קייטנת ילדו.

-

אם שניים מילדיו נשלחים לאותה הקייטנה שעלותה  ₪ 500לכל אחד מהם (סה"כ  ₪ 1000עבור
שניהם) ,יקבל העובד סבסוד כולל על סך  ₪ 400ממשרדו עבור שני הילדים ( ₪ 200סבסוד עבור
הילד הראשון ו ₪ 200 -סבסוד עבור השני) וסה"כ ישלם ההורה  ₪ 600עבור הקייטנה של שני
ילדיו.

במקרה בו שני ההורים מועסקים בשירות המדינה
במקרה בו שני ההורים עובדים בשירות המדינה (בין אם במשרד אחד ובין אם במשרדים שונים) ,יהיו זכאים שניהם לסבסוד קייטנות
ממשרדם ובלבד שגובה הסבסוד משני המשרדים גם יחד ,בהם עובדים ההורים ,לא יעלה על  **600ש"ח ,לכל אחד מהילדים
המשתתף בקייטנה כל זאת ,בכפוף לכך שסכום ההשתתפות העצמית של ההורים עבור קייטנה ,של כל אחד מילדיהם ,תהיה לפחות
.₪ 300

** משרדים המעוניינים בכך ואשר יש להם מסגרת תקציבית מאושרת ומותאמת למטרה זו ,יהיו רשאים להחליט
על סבסוד בסכום גבוה יותר עבור ההורים ,אך בכל מקרה גובה הסבסוד עבור שני ההורים ,משני המשרדים גם
יחד ,לא יעלה על כפל סכום הסבסוד אשר נקבע לילד ,דהיינו ,לא יעלה על  ₪ 900לכל אחד מהילדים המשתתף
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בקייטנה.
להלן דוגמאות לסבסוד הורים (כאשר שניהם עובדים בשירות המדינה):
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-

אם עלות הקייטנה הינה  ,₪ 1,500ילד אחד לזוג הורים העובדים שניהם בשירות המדינה ,יהיה זכאי
לסבסוד של  ₪ 600משני ההורים גם יחד .וסה"כ ישלמו ההורים  ₪ 900עבור קייטנת ילדם (רצוי
לחלק את סכום הסבסוד באופן שווה בין שני המשרדים -במקרה זה  ₪ 300מכל משרד).

-

אם עלות הקייטנה הינה  -₪ 800ילד אחד לזוג הורים ,העובדים שניהם בשירות המדינה ,יהיה זכאי
לסבסוד של  500₪משני ההורים גם יחד .וסה"כ ישלמו ההורים  ₪ 300עבור קייטנת ילדם (כל
משרד יסבסד בסכום של  ,₪ 250כאשר ההשתתפות העצמית של ההורים לא תפחת מ.)₪ 300-

-

אם עלות הקייטנה הינה  - ₪ 400ילד אחד יהיה זכאי לסבסוד של  ,₪ 100משני ההורים גם יחד,
וסה"כ ישלמו  ₪ 300עבור קייטנת ילדם .במידה ששני ילדיהם משתתפים בקייטנה ,יהיו זכאים
ההורים לסבסוד כולל של  ₪ 200משני המשרדים גם יחד ,וסה"כ ישלמו ההורים  ₪ 600עבור קייטנה
לשני הילדים.

לנוחיותכם ,מצ"ב גם טבלה עם דוגמאות שונות:

אם עלותה של הקייטנה הינה  ₪ 300ומטה לא יינתן כל סבסוד עבור הילד.
יחד עם זאת  ,במשפחות בהן קיימת מצוקה כלכלית קשה וכן ,במשפחות אשר להן מספר ילדים המשתתפים בקייטנה ,גם כאשר כל
אחד מהם משתתף בקייטנה שעלותה אינה עולה על  ,₪ 300יהיה רשאי המשרד להחליט ,באמצעות ***ועדה משרדית מיוחדת אשר
תוקם לשם כך (ראו להלן) ,על סיוע ומתן סבסוד למשפחה ,בהתאם לנסיבות ולמצב המשפחתי.

ניתן להקים ***ועדה משרדית מיוחדת  ,למקרים חריגים ,ברשות הסמנכ"ל הבכיר למינהל ומשאבי אנוש ובשיתוף הממונה על
הרווחה ,אשר תבחן דרכים נוספות לסייע לעובדים הנמצאים במצוקה כלכלית קשה או למשפחות אשר להן מספר ילדים המשתתפים
בקייטנות הקיץ ,או ,במידת הצורך ,בחינת אפשרות לסבסד ילדים המשתתפים במסגרות קיץ אחרות/שונות ,תוך שימת לב להוראות
הבטיחות ,הביטחון והביטוח.
הועדה תיקבע מראש קריטריונים למת ן הסיוע/הסבסוד ,בהתאם לצרכי המשרד ,הרכב אוכלוסייתו והתקציב העומד לרשותו.
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יודגש כי ,הסבסוד יינתן ,ככלל ,עבור השתתפותם של ילדי העובדים בקייטנות המאושרות ע"י משרד החינוך ,בהתאם לחוק הקייטנות
של משרד החינוך.
על העובד להציג קבלה מקורית ,או צילום הקבלה המקו רית (אם ,לדוגמא ,שני ההורים עובדי מדינה ועל שניהם להביא קבלה) ,על
סך התשלום שבוצע עבור הקייטנה לכל ילד עבורו מבוקש הסבסוד ,ובנוסף יש לצרף אישור על השתתפותו של הילד בקייטנה.
יש לבדוק שהקייטנות ,בהן השתתפו ילדי העובד ,מאושרות ומוכרות ע"י משרד החינוך .ניתן לבדוק זאת באמצעות האתר של מינהל
חברה ונוער של משרד החינוך ,בעמוד קייטנות ארצי .
קבלות ואישורים ניתן יהיה להגיש עד למועד הסופי שייקבע ע"י כל משרד ומשרד ובכל מקרה ,לא יאוחר מ.30.11.2018-
יצויין ,כי עבור הטבה זו ינוכה מס כחוק ,בתלוש השכר של העובד.
מצ"ב טופס הצהרת עובד עבור סבסוד קייטנה ,אשר ימולא על ידי העובד.
אנו מאחלים לכולם קייטנות בטוחות ומהנות.

בברכה,
ברוריה אטיאס
מנהל/ת תחום בכיר (רווחה)

העתק:

מר אודי פרוור  -מ"מ נציב שירות המדינה
מר אופיר בניהו -מנהל אגף בכיר הדרכה ,השכלה ורווחה
מר יוסי איצקוביץ – סגן בכיר לחשב הכללי ,משרד האוצר
מנהלי משאבי אנוש במשרדי הממשלה וביחידות הסמך
חשבי המשרדים ויחידות הסמך

דף מספר 1
אל :הממונה על הרווחה משרד ________________________
הנדון :טופס הצהרת עובד עבור סבסוד קייטנה – לשנת ( 2018סה"כ  2דפים)

הנני

____________
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________________

_______________

אגף בכיר הדרכה ,השכלה ורווחה
מספר זהות

שם העובד/ת

__________________

_________________

מאגף /מחלקה

מחוז

מצהיר/ה בזאת כי רשמתי לקייטנה את:
(יש למלא את כל הפרטים בטבלה)

לד/ה

מין

תאריך

ז/נ

לידה

תעודת זהות

חו
זר
יחיד
ה
נייד

שם הקייטנה

עלות

מס.

הקייטנה

קבלה

דף מספר  - 2טופס הצהרת עובד עבור סבסוד קייטנה – לשנת  – 2018המשך

נא למלא ולסמן  Xבריבוע המתאים:
• מצ"ב קבלה מקורית /תצלום הקבלה המקורית ,על תשלום לקייטנה
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• מצ"ב אישור על השתתפות הילד/ים בקייטנה

• הנני מצהיר/ה בזאת כי בן/בת זוגי עובד/ת בשירות המדינה

במשרד_______________ ומקבל סבסוד על סך_________ ₪
עבור השתתפות ילדנו/ילדינו______________________

בקייטנת ____________________________________

• הנני מצהיר/ה בזאת כי בן/בת זוגי עובד/ת בשירות המדינה

במשרד_______________ ואינו מקבל כל סבסוד שהוא
עבור השתתפות ילדנו/ילדינו בקייטנה

• הנני מצהיר/ה בזאת כי בן/בת זוגי אינו עובד/ת בשירות המדינה
• ידוע לי שינוכה לי מס עבור ההטבה
• הנני מצהיר/ה בזאת שכל הפרטים הנ"ל נכונים

_____________
תאריך
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