
צהריים טובים ו...מסובסדים
קרוב לאלף וחמש מאות מילדי אשדוד, יזכו לסבסוד נדיב בסך כולל של כחמישה מיליוני שקלים 
בחסות משרדי הרווחה, החינוך והאוצר לשם שילובם בצהרונים המופעלים במגזר החרדי באשדוד 
גולדקנופף  יצחק  הרב  של  מאומצת  השתדלות  לאחר  התקבל  המיוחל  האישור  'פתחיה'.  בידי 
מנכ"ל 'פתחיה' בקרב משרדי הממשלה ובמסגרתו כל ילדי העיר שנהנו בשנה שעברה ממחיר 

מוזל בצהרונים יזכו גם השנה לסבסוד דומה של המדינה
דניאל שיין

בפרשיית  מפתיעה  התפתחות 
בימים  העיר:  לילדי  הצהרונים 
מכתב  בהפתעה  התקבל  האחרונים 
ובו  העיר  ראש  ללשכת  שהופנה 
משמעותית  הטבה  על  הודעה 
שנהנו  העיר  ילדי  לכלל  המיועדת 
מסבסוד מורחב של משרדי הממשלה 
במכתב  שעברה.  בשנה  בצהרונים 
היחידה  מנהל  הלפרין  חיים  מודיע 
במשרד  למידה  משלימות  לתכניות 
החלטה  שהתקבלה  כך  על  החינוך 
בעיר  הצהרונים  ילדי  את  לסבסד 
קרוב  נוסף של  כולל  בסכום  אשדוד 
יהנו  מהם  שקלים,  מיליוני  לחמישה 
ילדי העיר  וחמש מאות  קרוב לאלף 
מקיף  לסבסוד  שעברה  בשנה  שזכו 
של משרד התמ"ת ועתה, לרגל שינוי 
שעבר  הצהרונים  בהפעלת  מנהלי 
לפיקוח משרד החינוך נדרשו לשלם 

גבוהים  השתתפות  סכומי  מכיסם 
מההורים  מחלק  שמנע  מה  בהרבה, 
ילדיהם לצהרונים בשנה  לרשום את 

הנוכחית.
אשר  הורים  פניית  "בעקבות 
רווחה  מסבסוד  נהנו  עברו  בשנים 
עברו  והשנה  תמ"ת  בצהרוני 
הם  מכך  וכתוצאה  ניצנים  לתכנית 
גדולה  כספית  להשתתפות  נדרשים 
הלפרין  מר  כותב   – מבעבר  יותר 
של  משותפת  החלטה  התקבלה   -
והחינוך,  הרווחה  האוצר,  משרדי 
לתמוך בהורים שהיו זכאים לתמיכת 
והשנה  שעברה  בשנה  הרווחה 
מעליהן  ולהקל  בניצנים,  משתלבות 

את נטל ההשתתפות".
להורים  הסבסוד  קבלת  לצורך 
הזכאים נדרשת העיריה למלא טופס 

המאפשר קבלת מידע בדבר הילדים 
הטופס  האמור.  לסבסוד  הזכאים 
לתאריך  עד  החינוך  למשרד  יוגש 
הדחיפות  נובעת  ומכאן   23.11.17
עיריית  כי  נודע  שעה  לפי  שבעניין. 
אשדוד חתמה על המסמך מה שסולל 
הזכאות  למימוש  הדרך  המשך  את 

האמורה.
הסכומים",  לתוך  נצלול  "אם 
רכז  וקסלמן  חנוך  הר"ר  מבהיר 
'פתחיה'  מטעם  בעיר  הצהרונים 
ילדי  לטובת  בנמרצות  הפועל   –
בהטבה  מדובר  "אזי  הצהרונים, 
לשלם  הנדרשים  הורים  שכן  ניכרת 
בימים אלו 350 שקלים לחודש עבור 
אלו  ומעתה  לסבסוד  זכאים  הצהרון 
שבשנה שעברה היו רשומים בצהרוני 

מכמה  החל  ישלמו  התמ"ת 

03-5117734
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מכרז פנימי/חיצוני מס' 34/17 לתפקיד קב"ס/ית למגזר החרדי - הארכה 
תיאור התפקיד

1. בקרה על תלמידים במסגרת חוק לימוד חובה .
2. איתור ומניעת נשירה של תלמידים .

3. טיפול ומעקב אחר היעדרות של תלמידים .
4. ליווי תהליך מעבר תלמידים ממסגרת חינוכית אחת לאחרת .

5. ייעוץ והנגשת מידע הקשורים לתחום עיסוקו .

דרישות התפקיד 
השכלה

בעל תואר אקדמי מוכר ע"י המל"ג, או שקיבל הכרה מהמחלקה להערכת תארים אקדמיים במשרד החינוך . עדיפות לתואר אקדמי בתחומי חינוך ייעוץ או חינוך מיוחד.
או הנדסאי או טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים, התשע"ג-2012

או תעודת סמיכות לרבנות )"יורה יורה"( לפי אישור הרבנות הראשית לישראל .
או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות 

הראשית לישראל )שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר(.
תעודת הוראה

ניסיון מקצועי
עבור בעל תואר אקדמי או השכלה תורנית – הוראה בבית ספר במשך 3 שנים לפחות או ניסיון בחינוך הבלתי הפורמלי במשך 5 שנים . עדיפות לעבודה עם בני נוער.
עבור הנדסאי רשום הוראה בבית ספר במשך ארבע שנים לפחות –או ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שש שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.
עבור טכנאי רשום הוראה בבית ספר במשך חמש שנים לפחות או – ניסיון בחינוך הבלתי פורמלי במשך שבע שנים לפחות. עדיפות לעבודה עם בני נוער בסיכון.

דרישות נוספות
• שליטה בשימוש ביישומי ה – OFFICE   • רישיון נהיגה בתוקף.  • עבודה בשעות בלתי שיגרתיות  • עבודה מול גורמים רבים ברשות ומחוצה לה . • נסיעות מרובות במסגרת התפקיד .

כפיפות מקצועית – מנהלת מח' ביקור סדיר
כפיפות מנהלית – מנהל אגף חינוך חרדי/תורני

שכר ותנאי העסקה – הסכם קיבוצי בדירוג חינוך נוער חברה וקהילה ובתוספת תשלום בגין א.רכב , ותוספת תשלום בגין הוצאות שנתיות של רישוי וביטוח .
המכרז נכתב בלשון זכר, אך מופנה לגברים ונשים כאחד .

המועמדים העונים לדרישות התפקיד יפנו בכתב באמצעות טופס "פרטי מועמד למשרה" אותו ניתן לקבל במשרדי אגף משאבי אנוש. את הבקשה יש להגיש 
במעטפה סגורה תוך ציון מספר ושם המכרז, בצירוף קורות חיים, המלצות ומסמכים לעניין השכלה, ניסיון מקצועי וכישורים כנדרש – לאגף משאבי אנוש, רחוב 

הגדוד העברי 10, ת.ד. 28, אשדוד 77100.
ככל שלא יוגשו המסמכים הנדרשים להוכחת עמידה בתנאי הסף, יראו את המועמד כמי שלא עמד בתנאי הסף .

בקשות יתקבלו עד לתאריך 23/11/17 בשעה 16:00.
בקשות תתקבלנה במשרדי אגף משאבי אנוש לאחר המועד  האמור לא תובאנה בחשבון. רק פניות מתאימות תיענינה .

תלוי  שקלים,  עשרות 
ברמת הזכאות".

שהזכאות  להדגיש  חשוב 
חלה כמובן רק על ילד שנרשם 
ידרשו  כשהוריו  לצהרון, 
ומסובסד  לשלם מחיר מופחת 
מסבסוד  החל  שונות  ברמות 
משלם  כשההורה  מלא  כמעט 
לחודש.  מ50 שקלים  יותר  לא 
הסבסוד  על  הידיעה  לאור 
'פתחיה'  ברשת  צופים  האמור 
לרשום  יבקשו  רבים  הורים  כי 
אולם  לצהרונים  ילדיהם  את 
פתיחת  כי  לדעת  יש  זאת 
רק  צהרונים חדשים תתאפשר 
עד לאמצע חודש דצמבר, מה 
שאומר כי מוסדות שיתמהמהו 
צהרון  מסגרת  יפחתו  ולא 
בשבועות הקרובים יפסידו את 
לתלמידים  להעניק  האפשרות 

צהרונים מסובסדים.
עדכנה  הגיליון  סגירת  עם 
בדומה  כי  'פתחיה'  הנהלת 
הדרומית  בערד  גם  לאשדוד, 
דומים  מענקים  אושרו 
לסבסוד  שזכו  העיר  לילדי 
הקודמת,  הלימודים  בשנת 
בידי  הופעלו  כשהצהרונים 

משרד התמ"ת.

מי זכאי לצהרון?
מי בדיוק זכאי לשהות בצהרון בשעות הצהריים, ומי הוא זה האחראי 

על הילדים באותן שעות?
דניאל שיין

בשנים  התפתחו  הצהרונים  מסגרות 
האחרונות וכיום הם נכללות באופן טבעי 
ומשתלבות בחלק גדול ממוסדות החינוך 
למובילה  הפכה  כש"פתחיה"  בארץ 
מתמחה  והיא  צהרונים  בהפעלת 
בפתיחתם ובהפעלתם של צהרונים בכל 
אלף  וחימשה  כעשרים  הארץ.  רחבי 
על  המופעלים  בצהרונים  שוהים  ילדים 
ידי "פתחיה" ברחבי הארץ, כשבאשדוד 
הצהרונים  שבה  למרות  לבד,  החרדית 
מאלף  יותר  ישנם  באיחור,  נפתחו 
יום  ובכל  בצהרונים  שהשתלבו  ילדים 
האיחור  נוספים.  רבים  נרשמים  שעובר 
ברישום לצהרונים שנבע כאמור משינוי 
בהירות  לאי  הביא  בהפעלתם,  מינהלי 
ילדיהם  רבים לרשום את  ומנע מהורים 
במיוחד לאור העובדה שחלק מההורים 
מכפי  יותר  גבוה  מחיר  לשלם  נדרשו 

ששילמו עד כה.

בו  במוסד  מתקיימים  הצהרונים 
לומד הילד או הילדה בגילאי 3 – 8. כל 
מוסד בו מתחנכים ילדים בגילאים הללו 
מסגרות  ממפעילי  לאחד  לפנות  רשאי 
מסגרת  יקים  כי  ולבקשו  הצהרונים 
שכזו במוסד. השהיה בצהרון מסובסדת 
בהתאם  הממשלה  משרדי  בידי  כאמור 
והאשכול  הילדים  של  הזכאות  לרמת 
הצהרון  בה  העיר  של  הסוציו-אקונומי 

מופעל.
אותו  המסובסד  המחיר  תמורת 
את  המדינה  משלמת  ההורים  משלמים 
משכורתם של מפעילי המסגרת, )המלמד 
וכן  בהתאמה(  גננת  או  מורה  בחיידר, 
מקבלים הילדים בכל יום ארוחה מזינה, 
הכולל מנה עיקרית בשרית ברוב הימים 
ותוספות. רק בכדי לסבר את האוזן חשוב 
בלבד  הארוחה  של  מחירה  כי  להדגיש 
ובס"ה  יום  לכל  שקלים   16 על  עומד 

כ350 שקלים לחודש!

בחוגי  משתתפים  הילדים  כן  כמו 
העשרה שונים כמו ציור ויצירות אמנות 
מוטוריקה  את  ומפתחים  התעמלות  או 

העדינה והגסה.
צהרונים  מפעילים  מהת"תים  רבים 
וכך  הלימודים  במסגרת  המשתלבים 
הורים עובדים הנדרשים להתייצב בשעת 
הילדים  את  ולקבל  מוקדמת  צהריים 
הצהריים  כשארוחת  הביתה,  המגיעים 
ממסגרת  נהנים  ומחוממת,  מוכנה 
ומהווה  החינוכי  במוסד  המשתלבת 
המשך ישיר שלו ומעניקה לילד ארוחה 
לשעת  עד  מקדמת  ותעסוקה  חמה 

צהריים מאוחרת.
מופעלים  להדגיש,  חשוב  הצהרונים, 
מנהלי  מאת  ההורים  דרישת  פי  על 
להפנות  חשוב  כן  ועל  החינוכי  המוסד 
אל  הצהרון  להפעלת  בקשה  אתה 
המנהלים, והם מצידם יפעילו את מסגרת 

הצהרון יחד עם הגוף המפעיל.
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