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סימוכין0102-24098 :

הנדון :הטבות לילדי העיר בפעילויות לשנה"ל תשפ"ג – מסמך מדיניות
 .1לרגל חגיגות המאה של עיריית רמת גן ולמען עידוד והגדלת שיעור השתתפות
הילדים ובני נוער במסגרות הבלתי פורמליות במהלך שעות אחר הצהריים בכוונת
העירייה להנפיק שוברי הטבה בתחומים ולגופים שיקבעו תוך התאמה למדיניות
העירייה וניתוח המצב הקיים וזאת החל משנת הלימודים הקרובה – תשפ"ג.
 .2מדיניות העירייה במתן הטבה זו נסמכת על השיקולים המפורטים להלן:
תחום המוסיקה:
.2.1הנגשת לימודי המוסיקה לילדי העיר בהיבט הכספי למשתתף.
.2.2עידוד תחום המוזיקה בהיבט העירוני בהתאמה לתכנית מערכת החינוך
להעמקת לימודי המוסיקה בבתי הספר היסודיים הקיימת כיום.
.2.3פיתוח עתודה של מוסיקאים צעירים בעיר אשר ישתלבו בקונסרבטוריון החדש
אשר עתיד להבנות במזרח העיר.
.2.4הגדלת היקף הצריכה של תחום המוסיקה בקרב ילדי העיר (כ 300-מקומות
פנויים כיום).
תחום הספורט:
.2.5עידוד אורח חיים בריא וספורטיבי בקרב ילדי העיר.
.2.6יצירת פעילות חברתית אחראית ומוגנת במסגרות השונות.
.2.7יצירת עתודת ספורטאית מקצועית.
.2.8עידוד מצוינות בספורט.
.2.9הנגשת תחומי הספורט בהיבט הכספי.
חוגי העשרה:
 .2.10הנגשת חוגי העשרה ולמידה חכמה בקרב ילדי העיר.
 .2.11פיתוח מיומנויות למידה וחשיבה.
 .2.12פיתוח מיומנויות תנועה ,מחול ,יצירה ,אומנות ויכולות ספורטיביות.
 .2.13הקמת מעטפת עירונית לשעות שאינן במסגרת מוסדות החינוך.
 .2.14עידוד מסגרות חברתיות בלתי אמצעיות.
 .2.15כלל המסגרות הנכללות בהטבות הינן מסגרות הפועלות בתחומי העיר רמת
גן ובעלות זיקה עירונית.

 .3קהל היעד :
.3.1תלמידי בתי הספר היסודיים:
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כמות הילדים 1,917 1,946 2,215
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כמות הילדים 8,847 1,627 1,652 1,854 1,819 1,895
.3.2

תלמידי התיכונים:
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כמות הילדים 4,974 1,207 1,144 1,140 1,483
תלמידי החינוך המיוחד 378 :תלמידים.
תלמידי חוץ -תושבי רמת גן הלומדים במסגרות החינוך מחוץ לעיר :כ1,000 -
תלמידים.
 .4להלן פירוט ההטבות שיינתנו:
.4.1גן חובה – כיתה ג' יקבלו מענקים במסגרות הבאות:
מרכז למוסיקה – ₪ 2,000
רכיבה על סוסים (ללא רכיבה טיפולית) בחוות הסוסים ר"ג– ₪ 400
מנוי לספארי – ₪ 200
חוגים מב"ע ,בית לזרוס ,רמת שקמה ,ק.קריניצי ,חברותא ,ארנונים– ₪ 800
שחמט – ₪ 500
.4.2כיתות ד' – ח' יקבלו מענקים במסגרות הבאות:
תנועות נוער – ₪ 300
מרכז למוסיקה – ₪ 2,000
רכיבה על סוסים (ללא רכיבה טיפולית) בחוות הסוסים ר"ג – ₪ 500
מנוי לספארי – ₪ 200
חוגים מב"ע ,בית לזרוס ,רמת שקמה ,ק.קריניצי ,חברותא ,ארנונים– ₪ 800
ספורט מקצועי :כדורגל ,כדורסל ,כדוריד (בעלי כרטיס שחקן באגודה בלבד) –

₪ 800
שחייה מקצועית באקדמיה לשחייה ר"ג – ₪ 1,000
שחמט – ₪ 500
*שוברי הספורט המקצועי ניתנים למימוש באגודות הבאות :הפועל ר״ג
בכדורגל ,מכבי עירוני ר״ג בכדורסל ,הפועל ר"ג בכדורסל ,מכבי ארזים ר"ג
בכדוריד.
.4.3כיתות ט' – יב' יקבלו מענקים במסגרות הבאות:
תנועות נוער – ₪ 300
מרכז למוסיקה – ₪ 2,000
מנוי לספארי – ₪ 200
ספורט מקצועי :כדורגל ,כדורסל ,כדוריד (בעלי כרטיס שחקן באגודה בלבד) –
₪ 800
שחייה מקצועית באקדמיה לשחייה ר"ג – ₪ 1,000
שחמט – ₪ 500
*שוברי הספורט המקצועי ניתנים למימוש באגודות הבאות :הפועל ר״ג
בכדורגל ,מכבי עירוני ר״ג בכדורסל ,הפועל ר"ג בכדורסל ,מכבי ארזים ר"ג
בכדוריד.
.4.4ההטבה הינה בהתאמה למימוש שנתי מלא ,תוקף ההטבה הינה עד .31.12.22
.4.5ההטבה תחולק באמצעות פנקס שוברים התואם את קבוצת הגיל.
.4.6לכל מסגרת יהיה שובר המזכה בהנחה ברישום עד גובה הסכום המוצג בסעיף
 4לעיל ולא יותר מ 50%מהעלות המקורית.
.4.7במידה וניתנת הנחת תושב או כל הנחה אחרת ,יחושב כרטיס ההטבה על
המחיר הסופי לאחר ההנחות הנוספות.
.4.8כל שובר יהיה ייחודי ובצבע שונה.
.4.9בפנקס השוברים יהיו  4שוברי "הפתעה" ללא תוקף אשר מיועדים לפעילויות
עתידיות לרגל חגיגות המאה של רמת גן.
 .4.10הפנקס יופק על פי מספר התלמידים ויחולק במסגרות החינוכיות על פי
רשימה שמית הכוללת ת.ז .ובהצגת תעודה מזהה.
בעת רכישת החוג עם הצגת השובר יש להציג תעודה מזהה עם ספח.
 .4.11לעירייה אין אחריות על כמות החוגים בכל מסגרת .מספר המקומות מוגבל
וכל הקודם זוכה.
 .5התקשרות העירייה עם הספקים:
מול כל מסגרת ייחתם הסכם -כתב התחייבות בו יצוינו הנושאים הבאים:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.
ו.

השובר הינו תשלום לכל דבר ועניין .התשלום בפועל ישולם על ידי העירייה
למסגרת בהתאם למימוש שנתי – יחולק לפי תשלום חודשי.
התשלום יתבצע בהתאם להצגת דו"חות חודשיים שיועברו על ידי כל מסגרת
ויפרטו את כמות הנרשמים שמימשו את השובר.
התשלום יתבצע במסגרת שוטף  ,+45אלא אם צוין מפורשות אחרת בהסכם
שייחתם מול אותה מסגרת.
תידרש מכל מסגרת התחייבות למחיר קבוע על מנת למנוע עליית מחירים.
השובר הינו אישי ואינו ניתן להעברה.
השובר ניתן למימוש במסגרת המצוינת בלבד .לא ניתן להעבירו למוסד אחר.

ז .ביטולים  -תשלום העירייה הוא בהתאם למימוש שנתי בלבד .במידה ותושב
מבטל רישום לפני תום השנה ,הוא יוכל להירשם לחוג אחר באותו גוף.
במידה והחליט התושב לא להירשם לחוג נוסף באותה מסגרת – יקבל
התושב החזר יחסי בהתאם לסכום ששילם בפועל .כמו כן ,ההחזר הראשוני
הוא לעירייה.
ח .בכל מסגרת ,תינתן קדימות לילדי העיר בעלי רצף רישום בשנים החולפות
לאותה פעילות.
 .6רשימת המסגרות אשר יאושרו להטבה זו הינן מסגרות אשר נתמכות על ידי
העירייה ,ואולם העירייה שומרת לעצמה את האפשרות ליתן הטבה זו באמצעות
מסגרת אשר אינה נתמכת ע"י העיריה והכל בהתאם לאישור גורמי העירייה –
משפטי ותקציבי ושיקול דעת ההנהלה.
 .7הצוות המקצועי אשר ידון בנושא יורכב מהגורמים הבאים:
.7.1נציג מטה – סמנכ"ל מינהל ומש"א או נציג/ה מטעמו.
.7.2נציג כספים – גזברית או נציג/ה מטעמה.
.7.3נציג אגף החינוך – מנהלת האגף או נציג/ה מטעמה.
.7.4נציג לשכה משפטית – יועמ"ש או נציג/ה מטעמו.

בברכה,
אביחי בן שטרית ,עו"ד
סמנכ"ל מינהל ומשאבי אנוש
העתקים:
מר כרמל שאמה הכהן ,ראש העיר
מר מוטי כהן ,מנכ"ל העירייה
גב' גלית שניידר מימרן ,גזברית העירייה
גב' עינב בר כהן ,רמ"ט ראש העיר
גב' עמליה כהן ,מנהלת מחלקת תכנון ואירגון עירוני
גב' מעיין לוי -אלבו ,מנהלת מחלקת בקרה
גב' אורטל אפל בדש ,סגנית הגזברית
תיק ענייני

