הורי מדרשת בן גוריון שלום ,
הנדון  :הסבר בגין עדכון טבלת שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ב .
מצורפות בזאת חוברות הרישום לשנת הלימודים הקרובה –תשפ"ב.
כפי שניתן לראות ישנו עדכון מחירי תשלום עבור שנת הלימודים הקרובה – מצורף לנוחיותכם הסבר בגין סיבות העלאת המחירים
לטובת השקיפות וההסבר וזאת לפי המערכות החינוך השונות .
מערכת מעונות משרד העבודה – גילאי לידה עד שלוש .
.1

.2

.3
.4

משרד העבודה עדכן את טבלת שכר הלימוד ואת טבלת ההחזרים להורים זכאים במעונות כבר בשנת הלימודים הנוכחית
תשפ"א – השנה עדכון התוספת מעודכן במחיר כפי שתראו בטבלה שלהלן – .הרשת לא גבתה את גובה העדכון בשנה
הנוכחית עקב התחשבות בהורים לאור שנת הקורונה וקיימה קיזוז של תשלומי החוגים לגנון והפעוטון ואת יתרת
התשלומים העודפים המגיעים לרשת – הרשת לא גבתה.
העדכון של משרד העבודה נובע בעיקר עקב התשומות שעודכנו בניהול מערכות החינוך ובכלל כך עדכוני שכר העבודה של
הצוותים  ,עליית מחירים לצרכן וצרכי בטיחות ועוד ,אל מול זה משרד הרווחה עדכן בהתאמה את ההחזרים לכם ההורים
שזכאים להחזרים .כמו כן נעשה עדכון בתעריפי התשלומים ליצירת התאמת העלויות החלקיות בגין התאמות התקן של
יחס ילד צוות שכידוע גבוה מהותית מתקן משרד העבודה.
עדכון שכ"ל עבור שנת הלימודים תשפ"ב עדיין לא פורסם על ידי משרד העבודה ועם פרסומו יעודכנו מחירי הגבייה כפי
שמצוין בהסכם .
עדכון מחירים לחודש
שכ"ל תש"פ
משרד העבודה

שכ"ל משרד
העבודה תשפ"א

שכ"ל תשפ"ב כולל תוספת
שירותים נוספים (עשוי
להשתנות).

תינוקייה

₪ 2,787

₪ 2,857

₪ 3,270

פעוטף

₪ 2,138

₪ 2192

₪ 2,970

גנון

₪ 2,138

₪ 2,192

₪ 2,800

 .1חשוב לציין כי עדכוני שכ"ל אלו מאפשרים קיום מערכת חינוך מיטבית מעשירה ואיכותית לילדכם ,כמו שימור הצוות
ועדכוני שכר (העלאה נוספת בשכר וקרן השתלמות לעובדות הותיקות במערכת) והעצמת הצוותים מקצועית וחוויתית.
בנוסף שמירה על קבוצות קטנות ותקני כוח אדם מיטביים שונים מאד ממה שהאגף למעונות יום מכתיב.
מערכת גני משרד החינוך  -גילאי שלוש עד שש .
 .1כפי שתלמדו מחוברת ההרשמה  ,מערכת החינוך של משרד החינוך בגילאי שלוש עד שש מקבלת תוספת תקן בדמות
סייעת נוספת לכל גן לטובת ביצוע סדר יום פדגוגי איכותי ומתן מענה מותאם לילדי הגנים  .תוספות אלו אשר נעשות
בשיח תמידי עם ההצל"ח מטעמכם  ,חשובות מאוד לקיום מערכת חינוך איכותית ועשירה ומגוונת לילדי הגנים.
 .2השנה נערכו שינויים קלים במחירי הגבייה בשירות וזאת כדי להבטיח המשך הטבת תנאי העסקה של הצוות ולשמר אותו
וזאת בסיכום עם ועד היישוב והמועצה  :יחס תקן איש צוות אל מול מספר ילדים גבוה ,פעילות חינוכית מותאמות
קבוצות גיל .העשרת הפעילות בתכנים ובליווי פדגוגי מותאם לילדי הגנים כמו שימור הצוות ובכלל כך העשרה שלהם/ן ,
העצמת/ן המקצועית והחוויתית.
 .3הורים אשר היו רשומים לצהרון בשנת תשפ"א זוכו באי קיום חוגים כחלק מתשלומי החזר הסגר השלישי עד חודש
פברואר  21כולל – בימים אלו נעשה תחשיב זיכוי בגין חודשים – מרץ – יוני  21והכספים יושבו לחשבונות הבנק של
ההורים .
שכ"ל תשפ"ב
שכ"ל תשפ"א
שירותים נוספים

₪ 620

₪ 660

צהרון מלא

₪ 970

₪ 1000

צהרון  3ימים

₪ 700

₪ 730

הנחת אחים לנרשמים למערכת הינה בגובה  5%מהילד השני בכלל המערכות גיל רך וצהרונים – ההנחה הינה עבור הסכום
הנמוך מבין סכומי החיוב ואינה כוללת את תשלום השירותים הנוספים בגובה  ₪ 660לחודש או רכישת ארוחות בלבד
בצהרונים.
הסברים נוספים באם נדרשים ניתן לפנות לגב' סיגלית אפרת – מנהלת מערכת החינוך במדרשה.

העתק  :ועד מקומי מדרשת בן גוריון.

בברכה
רשת קיבוצון בע"מ

רשת קיבוצון  -חינוך זה בטבע שלנו
המלאכה  8כניסה ב' ,ת.ד 8456 .נתניה 4250405
טל 072-2223832 .פקס 072-2766000 .דוא"ל info@kibbutzon.org.il

