משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
היחידה לתוכניות משלימות למידה
כ"ט באדר א' תשע"ט
2019
במרץ
6
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
מנהלי החינוך ברשויות
שלום רב,
הנדון' :ניצנים בחופשת פסח/אביב
משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי פועלים לקיום פעילות חינוכית לתלמידים גם בחופשות .כהמשך טבעי
של תוכנית הפעילות בצהרונים ,גובשה תוכנית לקיצור החופשות אשר תכלול  10ימים בחופשות 5 -ימים
בחופשת החנוכה ו 5-ימים בחופשת פסח .במגזר הלא יהודי ימי הפעילות יהיו 5 :ימים בחופשת החורף ו5-
ימים בחופשת האביב.
התכנית מיועדת לכלל הרשויות המקומיות שנענו לקול קורא.
אוכלוסיית היעד
התוכנית מיועדת לגילאי 3-9


ילדי הגנים ,בגילאי  3עד  ,6בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד ,בכל המגזרים שבפיקוח משרד החינוך.



ילדי כיתות א' עד ג' בכל המגזרים ובכל מסגרות החינוך שבפיקוח משרד החינוך (כולל המוכר שאינו
רשמי).

מועד הפעילות בחופשת הפסח/אביב
בשנת הלימודים הנוכחית ,תשע"ט ,יפעלו מסגרות החינוך באופן הבא:
במגזר היהודי  -התוכנית תפעל בימים א-ה  5ימי פעילות רצופים:
חופשת פסח :ט'-י"ג ניסן ( 14 -18באפריל  )2019או ו'-י"ב ניסן ( 11 - 17באפריל .)2019
במחוז החרדי :ה-י' ניסן ( 10-16באפריל )2019
במגזר הלא יהודי
התוכנית תפעל בחופשות הרשמיות 5 ,ימי עבודה רצופים (עפ"י ימי הפעילות במוסדות החינוך):
חופשת האביב :בין התאריכים 15.4.19 - 1.5.19
שעות הפעילות
ככלל התוכנית תפעל בימים א-ה ,בין השעות 13:00 – 8:00
ניתן להאריך את יום הפעילות במסגרת התכנית המורחבת  -בתשלום נוסף.
עלויות
עלות ליום פעילות הינה  ₪ 56לתלמיד .השתתפות הורים ליום פעילות תהיה כדלקמן:
אשכול למ"ס
1-4
5-7
8-10

השתתפות הורים
גבייה לתלמיד בחינוך הרגיל /המיוחד
0
20
30

השתתפות המשרד
56
36
26
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הסעות
המשרד ישתתף בהסעות בתוכנית ,בהתאם לקול קורא הסעים.
על הרשות למלא את נתוני ההרשמה -צפי תלמידים הזכאים להסעה במערכת.
אבטחה במוסדות
מעל  100ילדים במוסד יש צורך באבטחה.
בקרות
במהלך ימי הפעילות תתבצע בקרה על הפעלת התוכנית שתבדוק ביצוע בפועל של התוכנית בגנים ובבתי הספר.
רגישות למזון
במסגרת התכנית אין אספקת מזון לילדים.
במידה והרשות מספקת מזון עליה לפעול בהתאם להנחיות בחוזר המנכ"ל ,הנחיות מצויות בהוראת קבע 0031
בחוזר עח" ,1/התנהלות מוסדות החינוך לשם הבטחת בריאותם של תלמידים אלרגיים למוצרי מזון" .הנחיות
בנושא תלמידים החולים במחלת הצליאק מצויות בסעיף  2.2-86של חוזר הוראות הקבע עה(7/א)" ,תלמידים
החולים במחלת הצליאק".
דגשים להערכות פסח/אביב
עד לתאריך ה 11.3.2019 -על הרשות להגיש דוח הרשמה מפורט אשר כולל את מספר התלמידים שישתתפו
בפעילות במערכת 'ניצנים' הממוחשבת.
לתשומת ליבכם,
 .1התשלום לרשות יהיה רק לפי ביצוע בפועל (נוכחות תלמידים ופעילות בגנים ובבתי הספר) ולא עפ"י
ההרשמה לתכנית .נא היערכותכם בהתאם!
על הרשות לשמור את דוחות הנוכחות הכיתתיים/גניים המקוריים וכן כל מסמך רלוונטי לצרכי ביקורת
התוכנית ע"י משרד החינוך .כמו כן ,מובהר כי התשלום ייעשה בהתאם לביצוע הכספי בפועל ,ועד
לתקרת ההקצבה המקסימלית לפי מספר המשתתפים בפועל ובהתאם לתנאי התשלום המפורטים לעיל.
על בסיס הנתונים בדוח הביצוע שהרשות תגיש ,מספר התלמידים והמוסדות אשר יוכרו לצורך התשלום
כפוף למספר התלמידים במוסד בקובץ המשרד המעודכן ומותנה בממצאי הבקרה.
 .2רשות שלא תעמוד בלוח הזמנים  -לא תוכל לקבל את תקציב המקדמה לפעילות! והמשרד יוכל לשלם את
חלקו רק לאחר בדיקת דוחות הביצוע!
 .3עידוד צוותי חינוך לקחת חלק בתוכנית
אנו רואים חשיבות רבה בשילובם של אנשי הצוות החינוכי בגן ובביה"ס ומבקשים להזמין צוותי חינוך
לקחת חלק בתוכנית הלאומית 'ניצנים חופשות =בתי הספר של החגים'
אין מניעה להעסקת מורים וגננות ככל שירצו ,בתוכנית ,כעבודה נוספת.
יש לעודד את אנשי ההוראה הן בגנים והן בביה"ס לקחת חלק בתכנית  -השכר והמטרה ראויים!
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על מנת לעודד צוותי חינוך בתוכנית ניתנת האפשרות בבתי הספר בהם ישנו רכז בית ספרי מצוות ביה"ס בלבד
לחלוקת הימים בין שני אנשי צוות מצוות ביה"ס באחריות על המסגרות (לדוגמא :האחד יומיים והשני
שלושה).
.4סיוע בכח אדם
השנה הוצע לסטודנטים הלומדים במכללות להוראה שנה ג' להשתלב במסגרות אלו בבתי הספר.
סטודנט שישתתף בתוכנית באופן מלא יהיה זכאי לתשלום של  ₪ 45בעבור שעה בת  60דקות וגם עבור כל
ההכנות הדרושות לביצועה .המוסד האקדמי יכול לשקול להכיר בעבודה זו כחלק משעות ההתנסות בהוראה
ובלבד שילווה על ידי מדריך פדגוגי.
הצלחת התוכנית מחייבת הערכות מתאימה הן בהיבט הפדגוגי והן בהיבט המנהלי.
על מנת לסייע בידיכם להיערך ליישום התוכנית ,נקיים הדרכה למנהלי אגפי חינוך ומפעילי התוכניות.
המפגשים יתקיימו במחוזות ,הודעות ישלחו אליכם בימים הקרובים.
מידע נוסף ,הנחיות והצעות לפעילויות חינוכיות בחופשות ניתן למצוא באתר ניצנים חופשות.

בברכה,
פסח כשר ושמח!
חיים הלפרין
מנהל היחידה לתכניות משלימות למידה

העתקים:
ד"ר שוש נחום ,סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי;
גב' דבורה שיאחי ,סגנית בכירה לחשב משרד החינוך;
מר דודי מזרחי ,מנהל אגף תקציבים;
גב' אתי סאסי ,מנהלת אגף א' חינוך יסודי;
גב' אורנה פז ,מנהלת אגף א' חינוך קדם יסודי;
גב' רחלי אברמזון ,מנהלת אגף א' חינוך מיוחד;
גב' לילך ברקאי ,ממונה תוכנית הצהרונים הלאומית;
מר ישראל נדיבי ,מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות;
גב' מיכל מנקס ,סמנכ"ל חינוך וחברה ,מרכז השלטון המקומי;
מר איתי חוטר ,סמנכ"ל כלכלה ,משרד המשפטים
מר אבי קמינסקי ,יו"ר איגוד מנהלי החינוך ברשויות המקומיות;
מנהלות תכנית 'ניצנים' במחוזות;
מר אלון שרון ,מנהל אגף בקרה;
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