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מטה יהודה.
דואגים לילדים

המועצה נדרשה לצאת למכרז להפעלת הצהרונים בו זכו שתי חברות: אדיוסיסטמס וקיטו-מרום. חברת קיטו מרום 
זכתה בניהול הצהרונים בגני הילדים אשר נמצאים בישובים: צור הדסה, נס הרים ומטע.

לאחר בחינת התנהלותה של קיטו-מרום מתחילת שנת הלימודים תשפ"א, החליטה הלשכה המשפטית לשלוח מכתב 
לחברה על ביטול הזכייה לאלתר בשל אי עמידה בתנאי המכרז. במכתב צוין כי בין הסיבות הוא כשלים לכאורה בהליך 

רישום, במספר הילדים המינימלי לפתיחת הצהרון ועוד.

אתמול התקיימה שיחה עם הנהגות ההורים בה נשקלו אופציות שונות בהתייחס למצב שנוצר מול קיטו מרום. בעקבות 
פנייה של קיטו מרום בה לקח המנכ"ל אחריות על כל הליקויים וחוסר העמידה בזמנים, תוך התחייבות שכל דרישותיה 
של המועצה ימולאו לאלתר וכן פנייה לסייעות מטה יהודה בהצעה לתגמול בשכר,  החליטה המועצה להשהות את 
ויפתחו את  ג' ה-15/09/2020 בתנאי שקיטו מרום יעמדו בכל ההתחייבויות  ההחלטה בדבר ביטול המכרז עד ליום 

מסגרות הצהרונים ע"פ הנדרש. 

המועצה כמובן שומרת את זכותה לביטול המכרז לאלתר ומציאת פתרון אחר לפתיחת הצהרונים מיד לאחר החגים 
במידה וקיטו מרום לא יעמדו במחויבותם.

 המועצה פועלת רק משיקולים של טובת הילדים ואיכות החינוך הניתן להם. 
על אף הקשיים הרבים שמייצרת לנו מציאות הקורונה, אנו עושים הכל על מנת לתפעל את כלל המסגרות החינוכיות, 

לרבות הצהרונים, על הצד הטוב ביותר.

10 ספטמבר 2020

עידכון 
להורים- 

צהרוני גנים

 הורים יקרים שלום רב,

אנו כותבים לכם הודעה זו כדי לשקף לכם ולשתף אתכם בתמונת המצב 
הנוכחית בתחום הצהרונים. 
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דואגים לילדים

זכריה
האלה, נרקיס

מחסיה
תקומה

נווה אילן
ערבה, רימון

בברכה, מינהל החינוך ומחלקת הגנים מועצה אזורית מטה יהודה

במידה ויבוצע רישום מעל 10 ילדים עד מחר בשעה 10:00 צהרונים בגנים נוספים יפתחו בהתאם. 

קיטו מרום מוקד ווצאפ 055-2677700
https://www.kitomarom.co.il/index.php?dir=site&page=catalog&op=category&cs=5026

אדיוסיסטמס מוקד ווצאפ 054-2424860 | 054-7395980
http://www.edusystems.co.il/mainsite.asp?sitename=edusystems

חברת אדיוסיסטמס תפעיל את הצהרונים ביום א' 13.9.20 בישובים הבאים:

לקבלת מידע עבור אנשי הצוות אשר יפעלו בצהרונים ניתן לפנות לחברות המפעילות, למידע ורישום: 

חברת קיטו מרום תפעיל את הצהרונים ביום א' 13.9.20 בישובים הבאים:

צור הדסה
נורית ונרקיס / אלון ורקפת / אורנים, תלתן 
וסביון / הדס, חצב וכרכום / רותם וכרמל / 
 / וכלנית  חרצית  ורד,   / וגלעד  ארבל  שניר, 

חרמון ותבור / גולן, גלבוע ורמון / צבעוני

מטע
איילה ודולב

נס הרים
רימון וחרוב
ורדים ואורן


