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 תשובת העירייה:

 ומוביל איכותי צהרונים מערך,  וילדיהם העיר תושבי לרווחת להפעיל הבאה בשנה ימשיך מריאן מרכז

 : הבאה בשנה עוד וישודרג ילך שאף

, שקלים 539 היא בישראל לצהרונים המקסימלית העלות כי קבעה המדינה בעוד, המחיר לעניין

 יופחת זה מסכום. לילד צהרון עבור שקלים 599 על העומדת מופחתת עלות השנה נקבעה גת בקרית

 על עומד לילד צהרון עבור הריאלי שהמחיר כך, שקלים 399 סך על ישראל מדינת של הסבסוד כאמור

 .קודמות לשנים ביחס משמעותית הפחתה – שקלים 999

 דבר, צהרון בכל וסייעת גננת של מתוגבר במערך יפעלו גת בקרית הצהרונים, ההפחתה אף על

 כי נציין. בצהרון סייעות שתי רק לשלב ניתן לפיה צהרונים להפעלת הכלכלה משרד דרישת על העולה

 . נוספת סייעת תשולב ילדים 59-מ למעלה ישהו בהם בצהרונים

 לא בשר) בשריות מנות וכולל ומחמירים גבוהים בתקנים עומד הצהרונים לילדי הניתן המזון איכות

 . דיאטנית של צמוד פיקוח ובנוסף( מעובד

, הילדים התקדמות את להבטיח מנת על ומהימן מקצועי צוות ידי על נבחרות והפעלות העשרה חוגי

 יום להמשך ואיכותי משמעותי חינוכי רצף מהווים הצהרונים. שלהם והערכים הלמידה כישורי

 העשות בין נוסף תשלום ללא ניתנות החופשות בתקופת ההפעלות. הילדים של הרגיל הלימודים

 .משמעותי באופן ההורים על המקל דבר, 99:..-0:99

 הגבוהים בסטנדרטים ועומדים בישראל מהמובילים הינם, ISO תקן בתו המחזיק, מריאן מרכז צהרוני

 . וענפה מוצלחת פעילות שנת הצהרונים לילדי מאחלים אנו. ביותר הגבוהים הפדגוגיים

 פניית הכתב שי לוי:

 את ולסבסד, נמוך סוציואקנומי באשכול מערים בעיקר, עובדים להורים לסייע החליטה ישראל מדינת

 גם כולל שאינו סבסוד. לחודש שקלים 399 על לעמוד אמור גת קרית לעיר הסבסוד. הצהרונים מחירי

 להעלות מיהרו גת שבקרית רק .שקלים 99. עוד הנראה ככול, המקומי השלטון מרכז החלטת את

. שקלים 599-ל( שעברה שנה 59 של עליה אחרי וזה) לחודש שקלים 059-מ הצהרונים מחירי את

 יותר גבוה בסכום לזכות כדי) העלאה בגלל אולם, לחודש שקלים 579 לשלם יכולים היו הורים כלומר

 .חודש כל עבור יותר שקלים מאה כמעט. 999 ישלמו הם?( הסבסוד בזכות

 ?המחיר את להעלות הוחלט מדוע

 ?העובדים להורים ולסייע המדינה שתכננה כפי ללכת עדיף לא האם

 היו שלא יהיו תוספות איזה? העלאה נדרשת עבורה הרשמית המטרה ומה, הכסף ללכת אמור לאן

 ?שעברה בשנה



 


