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 פ"תש, תמוז ו"ט 

 4242, יולי 7              

 גני הילדים הפרטייםמודל לתחום  -'פח גסנ

לגני באשר  (הרשות -להלן )להגנת הצרכן ולסחר הוגן  הרשותי "ע המוצעמתווה הלהלן יפורט 

בפתח . וזאת לאור השפעת המגבלות שהוטלו בעקבות הקורונה על פעילות הגנים, ילדים פרטיים

 (הגנים -להלן ) פרטיים משפחתונים וגני ילדים, מעונות יוםליובהר כי המתווה מתייחס , הדברים

מעונות יום ומשפחתונים ציבוריים המפוקחים לאין כוונה להחיל את המתווה המוצע ביחס ו ,בלבד

  (.בעלי סמל אגף) על ידי משרד העבודה והרווחה

המתווה המפורט להלן גובש לאחר דיונים שנערכו בצוות הבינמשרדי לבחינת השפעות הקורונה על 

, בנוסף. ר שיח אל מול ארגוני הגניםולאח, בהמשך לפניות שהתקבלו בנושא ברשות, קיום חוזים

יובהר כי המתווה גובש בשים לב למאפיינים הייחודיים שבבסיס מערכת היחסים שבין העוסק 

. ההורים והילדים, הנהלת הגןבין שמערכת היחסים הרגישה תוך התייחסות ל, דהיינו, לצרכן

ומתוך , סים הרגישמארג היחמתוך רגישות והכרה באזן בין הצדדים המתווה המוצע מבקש ל

שיסיר את חילוקי הדעות ויאפשר את המשך קיום , המתווה מטרה לאפשר יישום פשוט של

 .  ומתוך יחסי אמון ושיתוף פעולה, תוך ההתאמות הנדרשות, המערכת החוזית

  -פירוט הנתונים העובדתיים שעל בסיסם גובש המתווה  להלן

עבור ימי לימוד שלא , בשל גביית כספים, מצד הנהלות הגנים חיוב עודףבשל משבר הקורונה נוצר 

 :בתאריכים הבאים וזאת, התקיימו

  ימי עבודה .3המהווים , 5-53.5..3חיוב עודף בגין התאריכים  – 4242חודש מרץ . 

 באופן מלא או , ככל שנגבו כספים מההורים על ידי הנהלות הגן – 4242 חודש אפריל

 .  בלי שניתנה תמורה בעדםאותם כספים נגבו מ, חלקי

  מדובר על חיוב עודף , ככל שנגבה שכר לימוד מלא בגין כל החודש – 4242חודש מאי

 . ימי עבודה 7המהווים  ,..5-..3בגין התאריכים 

  - מתווה המוצעה

 המנחים העקרונות

 . כספים השבת או, ככל הניתן פעילות ימי בתהש. פעל לא הגן שבהם ימים בגין חזרלה לפעול יש .א

 . ומועדים חגיםעבור  חופשה ימי בגיןהנהלות הגנים  מצדיינתן החזר  לא .ב
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 תנאי הצדדים על לחול ישובו, זה ממועד החל. 4242...32החזרה לשגרת פעילות חל ביום  מועד .ג

 הודעה מתן הכוללים התקשרות הפסקת סעיפילרבות לעניין , לכל דבר ועניין, החוזה המקורי

יחשבו כימי ,  עם החזרה לפעילות" הקפסולות"ימי  –למען הסר ספק  .הצדדים על מוקדמת

 .עבודה רגילים

 ". גל שני"הסמכה לשר לקביעת הסדר למקרה של  תינתן .ד

 

 -ההתחשבנות תיעשה בהתאם למוצע להלן 

 (ימי עבודה ..) 13..-3.13 - 0202חודש מרץ 

 יש לקזז את ימי חופשת פסח ועצמאות, מתוך סך ימי העבודה שלא ניתנה תמורה בגינם ,

ימי העבודה שהגן לא פעל  .3סך הכל יש לקזז מתוך . ועל ההורים לשאת בתשלום בגינם

 . ימים בגין חופשת פסח ויום העצמאות 32בהם 

 דהיינו , ש מרץהנהלות הגן יחזירו את היתרה בגין ימים שבהם הגן לא עבד במהלך חוד

 .  ימים .החזר של 

 או ) במהלך חודש אוגוסט ימי לימודים .כנגד השבועיים במרץ יחזירו הגננות , כ"סה

 (. ימים .ישיבו כספים בערך של 

 0202 חודש אפריל

יצוין כי ימי החגים קוזזו בגין . הסכומים יושבו במלואם, ככל שנגבו כספים מההורים בגין אפריל

 . 4242מרץ ההתחשבנות עבור 

 (ימי עבודה 7) .1.-.51 - 0202 מאיחודש 

ניתן . ימי עבודה 7על הנהלות הגנים להשיב כספים בגין , ככל שנגבה שכר לימוד בגין מלוא החודש

ככל שלא נגבה . בהסכמת ההורים להשיב ימי עבודה אלה כימי לימודים בשארית חודש אוגוסט

, לשגרת פעילות בגין התקופה שהחלה עם החזרה ,חלקי נגבה שכר לימוד אלא ,שכר לימוד מלא

 . יכובדהסדר זה 

גן , כך למשל. הקבועים לעיל' ג-כי  ניתן להגיע להסדרים אחרים המבוססים על עקרונות א, יצוין

יכול להחליט שלא לגבות עבור חודש מאי במקום אפריל ולערוך התחשבנות בהתאם לעקרונות 

 . האמורים

 

 


