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 2020אוקטובר  

 

תווה מוצע להתאמת החוזים בענף גני הילדים הפרטיים, פורסם באתר משרד המשפטים מ 2020באוגוסט 

. המתווה הוכן על ידי  במתווה המלאעיון ל קורונה. נגיף ההנוכחית וזאת בעקבות לקראת שנת הלימודים 

ההגנה על ציבור הצרכנים ואת ומשרד המשפטים ומטרתו להבטיח את  ולסחר הוגן הרשות להגנת הצרכן

 יציבותם של הגנים הפרטיים בשל הפסקת פעילות זמנית שנובעת מהקורונה.  

לארגוני הגנים פרסם משרד המשפטים הבהרה  2020אוקטובר -בשל הסגר שהתקיים בחודשים ספטמבר

להלן  .לעיון בהבהרה הפרטיים בכל הנוגע לאופן שבו יש ליישם את המתווה המוצע של משרד המשפטים.

 שאלות ותשובות נפוצות בעניין שיבהירו את הנושא בפשטות. 

 ?מהו המתווה -שאלה

המתווה הינו הסדר מוצע שמאפשר לגנים ולהורים לחלק את הנזק בשל אי פעילות של הגן כתוצאה  -תשובה

המתווה אינו מחייב. הוא הצעה לפתרון לגן ולהורים ששני הצדדים  מהקורונה בצורה מאוזנת והוגנת.

 צריכים להסכים לו. 

 

 האם המתווה הזה מחייב מבחינה חוקית? -שאלה

בה, והוא בגדר המלצה. ניתן להגיע להסדרים אחרים בין ההורים והגן בהסכמתם המתווה אינו חו -תשובה

דרישה של הגנים לפיה הורים ש , אנו סבורים שיש בסיס משפטי איתן לטענה. יחד עם זאתשל שני הצדדים

תנאי . מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד (ישלמו שכר לימוד מלא במקרה של אי פעילות )כתוצאה מהקורונה

 . בחוזה אחיד משמעותו כי בית משפט עשוי לבטלומקפח 

 

 מדוע הצעתם את המתווה? -שאלה 

לא יהיה פתרון  אםסגר. ה תקופתקיים אינטרס משותף לשני הצדדים שהגן ימשיך לפעול גם לאחר  -תשובה

על כך נוסיף כי משותף לצדדים יכול להיווצר מצב שגן יפסיק את הפעילות ואז גם ההורים מפסידים. 

המתווה מהווה המלצה לאפשרות פעולה העונה על  לחוזה צריכים לפעול בתום לב זה כלפי זה. דדיםהצ

 דרישת תום הלב ומאפשרת את המשך פעילות הגן. 

 

 המתווה גיבוש את שהנחו השיקולים מה

והנחת  לגנים שנגרמים הנזקים כל את לשלם אמורים לא ההוריםבבסיס המתווה ניצבת ההבנה ש  -תשובה

סגר, יעם זאת, אם הגן י .בהם והמוצא היא שיש הוצאות שהמדינה משלמת עליהם ויש נזקים שהגנים יישא

ההורים יפגעו ועל כן המתווה מציע הסדר של השתתפות מוגבלת של ההורים כדי לאפשר את המשך קיומו גם 

 ל בידוד(, עלולה להתרחש כתוצאהבנוסף יש לזכור כי אי פעילות של הגן )למששל הגן לאורך תקופה מסוימת. 

 שני הצדדים, הגננת והילדים. ממצב בסיסי של 

  

 מהו המתווה המוצע?  -שאלה

  :מצבים 3 מפרטהמתווה   -תשובה

משכר הלימוד בגין  30%ההורים במקרה כזה ישלמו  – 1או פחות ימים 14 הגן לא פעל  לתקופה של  מצב א': 

משכר הלימוד עבור  30%ישלמו ההורים  ימים  10התקופה היחסית בה הגן לא פעל. לדוגמא אם הגן לא פעל 

 ימים.  10

                                                           
לספטמבר, מניין  10-1במניין הימים נכללים כל הימים, כולל שבתות וחגים. למשל אם הגן לא פעל בין התאריכים  1

  .10הימים עומד על 

https://www.gov.il/he/Departments/publications/reports/25-08-20
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/private-kindergarten-corona?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=acad22b7121d9155&application_server_address=tie3.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/private-kindergarten-corona?fireglass_rsn=true#fireglass_params&tabid=acad22b7121d9155&application_server_address=tie3.fg.gov.il&popup=true&is_right_side_popup=false&start_with_session_counter=1
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 בחודש.₪  3,000נמחיש באמצעות דוגמא: נניח שעלות הגן היא 

10ימים )בחודש רגיל( היא  10עלות הגן בגין  

30
∗ 3,000 = 1,000 

         ימים( היא 10-ימים )בחודש בו הופסקה פעילות הגן ל 10בגין  עבור ההורים עלות הגןעל פי המתווה, 
10

30
∗ 3,000 ∗ 30% = 300 

משכר הלימוד בגין כל  10%ההורים ישלמו במצב זה  -ימים  30עד   15הגן לא פעל לתקופה שבין מצב ב': 

משכר הלימוד עבור  10%ישלמו ההורים ימים  20פעל  התקופה היחסית בה הגן לא פעל. לדוגמא אם הגן לא

 ימים.  20

 בחודש.₪  3,000נמחיש באמצעות דוגמא: נניח שעלות הגן היא 

20ימים )בחודש רגיל( היא  20עלות הגן בגין  

30
∗ 3,000 = 2,000 

          היאימים(  20-ימים )בחודש בו הופסקה פעילות הגן ל 20בגין  עבור ההורים עלות הגןווה, תעל פי המ
20

30
∗ 3,000 ∗ 10% = 200 

 ההורים לא ישלמו כלל על הזמן שהגן היה סגור.  -ימים 30-אי פעילות לתקופה של מעל למצב ג': 

 ימי חופשה עבור חגים ומועדים שחלו בתקופה שבה הגן היה סגור. עבור  ההורים צריכים לגן לשלם, שימו לב

 כלומר בנוסף לחישוב הנ"ל ההורים ישלמו על ימי החופשה בתקופת הסגר. 

 

 האם ההורים צריכים לשלם על חופשות של הגן? -שאלה

 בתחילת שנה.  למה שסוכם עם הגן בהתאם  ההחופשעבור ימי כן. ההורים צריכים לשלם  -תשובה

 

 כיצד נבנה המתווה –שאלה 

 גורמים:  3חישובים שלקחו בחשבון מבוסס על המתווה  -תשובה

 למשל: אחוז ממוצע של הוצאות קבועות כמו שכר דירה וארנונה, אחוז ממוצע  ילדים גני של ההוצאות מבנה(

 אחוז ההוצאות השוטפות כגון חשמל, מים ורכישת מזון (.  תשל הוצאות בגין שכר לצוו,

 לבעלי הגנים קיימת הזכות להוצאת העובדים שלהם לחל"ת לפרק  –"ת לחל עובדים יאהוצל הגן של זכאות

 לבעלי הגן יהיו לא זו בתקופה כי שמשמעותה זכאותימים בעבר(,  30-ימים ומעלה )בניגוד ל 14זמן של 

  .עובדים שכר בגין הוצאות

 זכאים אוקטובר  -בחודשים ספטמבר -מסוים בשיעור בפדיון ירידה של במקרה הניתן קבועות בהוצאות סיוע

במקרה בו הם היו סגורים לפחות שבועיים )וקיזזו תשלומים מול הורים כנגד  בעלי גנים  לסיוע מהמדינה 

 תקופה זו(. 

 

המענקים בתוספת והקיזוז בין ההוצאות הקבועות להוצאות שנחסכו  שילוב שלושת הגורמים הללו 

מתוך  הסתכלות כוללת ורחבה על יכולתו של גן להמשיך לתפקד , זאת  מהמדינה הביאו למתווה המומלץ

 לאחר תקופת הסגר.

 . לעיון בנושא חל"ת ,לעיון במענקים מהאוצר: לעיון נוסף

  

 2020 מה אומר המתווה לגבי הסגר בספטמבר אוקטובר -שאלה

 המתווה מציע חלוקה באופן הבא:   -תשובה

ימים. לכן ההורים לא  30)כולל(, כלומר תקופה שעולה על  17.9-17.10בין התאריכים  והגנים לא עבד

 משלמים בעד תקופה זו. 

 עבור ימי החגים ולכן החישוב הוא כדלקמן: יחד עם זאת ההורים נדרשים לשלם

https://govextra.gov.il/mof/mofcorona/middle-business/
https://govextra.gov.il/mof/mofcorona/middle-business/
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/maasik.aspx
https://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/covid19_avt/Pages/maasik.aspx
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 . להלן החישוב: 67%משכר הלימוד להורים ותשמור לעצמה  33%הגננת תחזיר  –עבור ספטמבר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 עשויים להיות שני מצבים :  –עבור אוקטובר 

 הגננת תחזיר ,  (עבורם נאלצים לשלםימי חול המועד הוגדרו כחופשה מראש )לכן ההורים , 1מצב -אוקטובר

 להלן החישוב:  68%מה צמשכר הלימוד להורים ותשמור לע%32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הגננת תחזיר , (ם עבורםלשל נאלציםלא ימי חול המועד הוגדרו כימי עבודה )לכן ההורים , 2אוקטובר מצב 

 להלן החישוב:  52%מה צמשכר הלימוד להורים ותשמור לע %48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ורק חלק מימי חול המועד הוגדרו כימי עבודה, והשאר כחופשה, ניתן להשתמש בטבלה הנ"ל כדי  במידה

 לחשב את החלק היחסי של התשלום בגין אוקטובר, באמצעות שינוי ימי החגים עליהם יש לשלם. 

 

סיוע לעסק. במידה ו/או מענק כל זאת בהנחה שהגננת זכאית למענקים לסיוע של הוצאת עובדים לחל"ת 

מגובה שכר הלימוד, לחלופין כאמור ניתן להגיע להסדר  30% ולגננת אין זכאות מוצע כי ההורים ישתתפו ב

 . שיהיה מוסכם על שני הצדדים אחר

 

לספטמבר 16-1הגן עבד בין התאריכים   
 

 16 בגין עבודת הגן -בהם הגן היה פעיל לתשלום ימים 

 4 בהתאם למתווה  -שמשולמים ע"י ההורים ימי חגים 

 20 לשלםשעל ההורים ימים  סה"כ

 30 ימים החודש "כסה

 0.67 מתוך חודש ספטמבר חלק יחסי לתשלום

 0.33 מתוך חודש ספטמבר חלק יחסי להחזר

31.10-18.10הגן עבד בין התאריכים    
 

 14 בגין עבודת הגן -לתשלום בהם הגן היה פעיל ימים 

 7 בהתאם למתווה  -ימי חגים שמשולמים ע"י ההורים 

 21 לשלםשעל ההורים ימים  סה"כ

 31 ימים החודש "כסה

 0.68 מתוך חודש אוקטובר חלק יחסי לתשלום

 0.32 מתוך חודש  אוקטובר חלק יחסי להחזר

31.10-18.10עבד בין התאריכים   הגן  
 

 14 בגין עבודת הגן -לתשלום בהם הגן היה פעיל ימים 

 2 בהתאם למתווה  -ימי חגים שמשולמים ע"י ההורים 

 16 לשלםשעל ההורים ימים  סה"כ

 31 כ ימים החודש"סה

 0.52 מתוך חודש  אוקטובר חלק יחסי לתשלום

 0.48 מתוך חודש  אוקטובר חלק יחסי להחזר
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 מהמדינה או לא? לסיועכיצד אדע אם הגננת שלי זכאית  -שאלה

-החל מ)לחל"ת ת העסקים, זכאים לסיוע על ידי הוצא כללגני הילדים הפרטיים, בדומה ל כל ככלל -תשובה

  . ועל ידי קבלת סיוע לעסק מהמדינה( ימים ומעלה 14

לדוגמא אם גננת מסיבותיה שלה, בחרה שלא להוציא את  .בפועלמדובר על זכאות ולא על קבלת כסף  -נדגיש

גננת זו הייתה זכאית אולם  בגין התקופה האמורה. 30%עובדיה לחל"ת אין המשמעות כי היא יכולה לגבות 

לא זכאית להשתתפות שכר הלימוד )למעט תשלום עבור  ,על פי המתווה,כאות זו ולכן זבחרה שלא לנצל 

(. באופן דומה גננת אשר לא ככל שהדבר סוכם בהסכם ההתקשרות בתחילת שנת הפעילות החגיםחופשת 

לא דיווחה על ירידה בפדיון )מה שלא ההורים על שכר הלימוד בתקופת הסגר וכתוצאה מכך  םהתקזזה ע

 ,לפי המתווה ,מאפשר לה לקבל סיוע מהאוצר(, בחרה שלא לממש את זכאותה ולכן גם היא אינה יכולה

, ככל שהדבר סוכם בהסכם ההתקשרות שנכרת בתחילת החגיםחופשת לדרוש תשלום בגין התקופה )למעט 

 (. שנת הפעילות

 

 

 

 

  


