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בתקופת מותאמת  ניצניםתוכנית  עבור"פ בשנת הלימודים תש קריטריונים לתקצוב רשויות מקומיות

כנית פועלת ת האשכולות החברתיים כלכליים בהםבכל כיתה ב'(  -)גן  8-3לגילאי  קורונההתפרצות נגיף ה

 4/7/19השלמה לקול קורא ניצנים מיום  - ניצנים

 

 הקצבות -מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים- 20-67-02-11: תתקציבי התקנ    
 

 :תקצוב רקע ומטרות .א

    משרד החינוך והרשויות המקומיות בימים אלה, בהם נמשך מצב החירום שהוכרז בעקבות נגיף הקורונה,     

       בתום יום  (ניצנים =צהרוניהמאריכות את יום הלימודים )למתן מענה תוספתי מותאם למסגרות נערכים     

 כל זאת, בהתאם להנחיות משרד   .ובבתי הספר לתלמידים בגני הילדים במוסדות החינוך, הלימודים    

 על תיקוניו,  2020 –ולקבוע בצו בריאות העם )הגבלת פעילות מוסדות חינוך()הוראת שעה(, תש"ף  הבריאות     

  על בריאותם של כלל המשתתפים, תלמידים וצוותים כאחד.לשמור  ובמטרה     

      לנוכח העלויות הכרוכות במתן המענה התוספתי המותאם, מבקש משרד החינוך להשתתף בתקצוב הרשויות     

    באופן מותאמת למגבלות הבריאותיות והצהרוני ניצנים במתכונת המקומיות על מנת לאפשר את פתיחת     

 בחינוך הרגיל בלבד ולא בחינוך יצויין כי האמור בקריטירונים אלה נוגע לצהרונים ככל הניתן.מיטבי      

 המיוחד.     

 : תקופת הפעילות .ב

סיום שנת הלימודים ועד ל  10.5.2020תאריך החל מ צהרוני ניצנים במתכונת מותאמתניתן להפעיל את 

 תש"ף כפי שיקבע.

בתקופת וביטול המגבלות הבריאותיות שחלו לשגרה  מלאהנחה על חזרה ככל שמשרד הבריאות ייובהר כי 

כמו כן, ככל שיחול שינוי  עבור המסגרות המותאמות.התוספתי יופסק התקצוב  ,נגיף הקורונה התפרצות

 – שיאפשר צמצום בעלויות הכרוכות בהתאמת המעניםבמגבלות החלות על גני ילדים ועל בתי הספר באופן 

 התכנית תעודכן בהתאם.

 תש"ףטרם התפרצות נגיף הקורונה "ניצנים"  התקפים לגבי תוכנית יטריונים קרעוד יובהר כי כל האמור ב

שלהלן המעודכנות הנחיות למעט ה ,המפעילות מסגרות מותאמות בהתאם לקבוע במסמךיחול על הרשויות 

     המתייחסות לפעילות ניצנים בתקופת קורונה.

 מסגרת הפעילות  .ג

 :תנאי סף  למסגרת הפעילות בתקופת קורונה

ין השאר, למידה בקבוצות החינוך פועלת בהתאם להנחיות משרד הבריאות אשר כוללות, במערכת  .1

של     "המסגרת"   -ניצנים תהיה המשך רציף לקבוצת הלימוד  של צהרוני  פעילות  ה( כך שקבועות )מסגרות

 הבוקר. 

במשך , תלמידים 17עד  7של בקבוצות  חמישה ימי לימוד רצופיםמודל ההפעלה כולל  בבתי הספר .2

כאשר מספר המשתתפים בצהרון נמוך  שלא לפתוח קבוצות שלא לצורך, על מנת   חמישה ימים בשבוע.

 , לא ניתן לפצל את הקבוצות ולפתוח מסגרת נוספת. 17 -מ



 מדינת ישראל
 משרד החינוך  
 המנהל הפדגוגי 

 תכניות משלימות למידה 
 

2 

 

בגן  יומיים רצופיםבשבוע שלאחר מכן בגן, ורצופים ימי לימוד  3 מודל ההפעלה כולל  בגני הילדים .3

ימים בשבוע ואולם ישתתפו בו ילדים  5תלמידים )הצהרון יפעל סה"כ   18תלמידים עד  7בקבוצות של 

 נפרדות, בימים שונים(.קבוצות משתי 

של מסגרת הלימודים המשך ישיר  ואניצנים ה "( בצהרוני מסגרתהרכב קבוצת הילדים )"ככלל,  .4

 .בוקרב

בקבוצות מראש מתוקצבים היות והם במסגרת התקצוב המשלים לא יכללו מוסדות החינוך המיוחד,  .5

 ילדים בקבוצה. 12של   עד  

 .16.00מוסד עד השעה בכל  לאחר סיום הלימודים הפורמאליים מובהר כי תוכנית ניצנים תפעל  .6

צהרוני  -המדורגת לשגרהלמתווה החזרה תעשה בהתאם  צהרוני ניצנים במתכונת המותאמתהפעלת  .7

 .ניצנים

 רישום תלמידים למסגרת המותאמת .ד

על הרשות לדאוג לרישום מעודכן של התלמידים לתוכנית ניצנים המותאמת לתקופת התפרצות נגיף 

 .בסעיף ח המסגרות המותאמות. רישום זה יהווה בסיס לתשלום כמפורט להלן -הקורונה 

  הפועלים בתוכנית הכשרת הצוותים .ה

קול קורא תש"ף ובקריטריונים ב כנדרש הכשרה עד כה שלא קיבלו  במסגרות המותאמותצוותי הצהרונים 

 תוך שלושה שבועות מיום פתיחת המסגרת.ידרשו לקבל הכשרה 

 צבהובקשת הק הגופים המתוקצבים . ו

יוכלו להגיש בקשה לתקצוב עבור המתכונת  צנים תש"ףהמתוקצבות במסגרת קול קורא נירשויות רק 

  .ע"פ מסמך זההמותאמת 

 21.5.2020הגיש בקשה לא יאוחר מיום  פתוח את המסגרות ולליוכלו זכאיות ההרשויות 

  במערכת ניצנים בטופס המצורףיש להגיש  האת הבקש

יוגש סרוק וחתום וכן  - מצ"ב, בתקופת קורונה לתוכנית ניצנים טופס בקשה והתחייבות  -  1'נספח ב

 בגרסת וורד.

רישום ללהקצבה ייעשה בהתאם     ןלרשויות אשר תאושר בקשתהתוכנית  מובהר כי התשלום עבור הפעלת  

כולל השלמות תקצוב  ,ועד לתקרת ההקצבה החודשית המקסימלית  המעודכן של מספר התלמידים

 שלהלן. 1חבסעיף  כמפורט

 התוכנית על ידי המשרד וההוריםמימון  .ז

    בהתאם לקריטריונים קול קורא ניצנים תהא  בבתי הספרבעלות תוכנית ניצנים ככלל, השתתפות הורים 

 תש"ף.

      אך  יהיו בהתאם לאותם תעריפים המופיעים בקריטריונים לקול קורא תש"ף, בגני הילדיםתשלומי הורים 

 מחצית העלות החודשית בהתאם לימי הפעילות של ילדי הגן בתוכנית ניצנים.כיעמדו על 

  קורונההתפרצות נגיף הבתקופת  במתכונת מותאמת  ניצנים  צהרוני  בגין הפעלת  ספים  מרכיבי התקצוב הנו .ח

עמדו בכל תנאי הסף, יהיו זכאיות בתקופה בה יופעלו המסגרות המותאמות למרכיבים  רשויות שיימצא כי

 צנים לתש"ף(:ימעבר למרכיבים הנכללים בקריטריונים של נזאת, התוספתיים הבאים )



 מדינת ישראל
 משרד החינוך  
 המנהל הפדגוגי 

 תכניות משלימות למידה 
 

3 

 

 שנרשמו למסגרתבכפוף למספר הילדים פיצול המסגרות בהתאם להנחיות משרד הבריאות ) עבור קצובת  1.ח

 .(המותאמת

 מוסד

 התלמידיםמספר 

 קבוצהל הרשומים

)בהתאם למתכונת 

 *המותאמת(

הילדים עבורם ניתן מספר 

 22עד – תקצוב משלים

 מסגרת מותאמתתלמידים ב

מסגרת תלמידים ב 25 -גן ו

 בבית הספר מותאמת

 תקציב סכום ה

המשלים 

 בש"ח  תלמידל

 **לחודש

 300 4-15  7-18 גני ילדים

 300 8-18 7-17 ב-כיתות א

 

יינתן בהתאם  הרשומים למסגרות המותאמות* יובהר כי סכום התקצוב עבור הילדים 

 לפיה תוקצבו המסגרות עד כה.ש"ף לקריטריונים של תוכנית ניצנים ת

 .)מסגרת מלאה, יוח"א וכדומה( באופן יחסי למודל המסגרתהתקצוב המשלים ינתן **

 עבור מרכיב זה.פטור יתוקצבו בשיעור מלא ו מוסדות מוכש"ר

 .ילדים 7ובהר כי רף מינימום לפתיחת קבוצה יעמוד על *י     

 במתכונת מותאמת מוגנות הצוות והתלמידים במסגרות ניצניםתחזוקה וציוד לשמירת עבור  קצובת 2.ח

קורונה התפרצות נגיף המוסדות החינוך בתקופת בכונת מותאמת תבמצהרוני ניצנים לצורך הכנה ותחזוקה של 

 ₪ לחודש. 300 כום שלבסתתוקצב כל מסגרת  ,הבריאות משרד הנחיותובהתאם ל

 :קורונההתפרצות נגיף הלהלן דוגמה לתחשיב תוספת תקציב למסגרת לחודש לתקופת 

 :ספר-בית

 .תלמידים 10עבור תקצוב משלים ת קבל השלמתתלמידים  15מסגרת שנפתחה בבית ספר עם 

 ש"ח  3,300התוספת עבור המסגרת לחודש  הכל סך  .תקצוב עבור תחזוקה וציוד₪  300+  10* 300: תחשיב

של חוגים חיצוניים.  בצהרונים פעילות לא ניתן לקיים  נחיות משרד הבריאות,לאור ה לתשומת ליבכם, 3.ח

חומרים   של  לבצע רכש  ניתן  לצורך הפעילות    .בתוך המסגרת  לפחות פעמיים בשבוע  לות הפגהפעייש לבצע  ואולם,  

ניתן להשתמש תקציב תוספתי, אלא יינתן לא יובהר כי  דידקטיים כגון: משחקי חשיבה, חומרי יצירה וכדומה.

 3ה.ראו סעיף )השוטף שהוקצה במסגרת הקריטריונים לניצנים תש"ף בסעיף תוכניות העשרה בתקציב 

 .(ניות העשרהסעיף תוכ-מרכיבי סל השירותים-קורא תש"ף לבקריטריונים לקו

 תנאי תשלום .ט

 תשלום ראשון .1

ועל מנת  10.5.2020בהתאם לאישור לפתיחת מסגרות ניצנים בתקופת הקורונה שתקף מתאריך ה 
על הרשויות לדווח על היקף   חודש יוני.  תחילתתשלום ראשון על ביצוע חודש מאי ושהמשרד יוכל לשלם   

 ניוי חודש תחילתבהתשלום ינתן  .21.5.2020עד  המותאמת תוכניתל רשומיםהמוסדות והתלמידים ה
  באופן רטרואקטיבי על כל תקופת הפעילות, בכפוף לעמידה בקריטריונים.
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יודגש כי לאור לוחות הזמנים הצפופים תשלום זה יועבר ברמת הרשות ללא פירוט המוסדות בצורה של 
 מקדמה. בתשלום השני תתבצע התחשבנות מסודרת כך שהכל יהיה מפורט רטרואקטיבית מחודש מאי.

 תשלום שני .2

המותאמת מספרי התלמידים הרשומים בתוכנית לפי  1.7.2020התשלום השני לרשות יהיה בתאריך ה

  חודש יוני וצפי חודש יוליב

 תשלום שלישי .3

מספרי התלמידים הרשומים בתוכנית על בהתבסס  1.8.2020התשלום השלישי יהיה בתאריך ה

 חודש יוליהמותאמת  ב

"דווח להלן: הרשות לדווח באמצעות המערכת האינטרנטית שנקבעה ע"י המשרד )"על  .4

בהתאם לדווחי הרשות על מספרי  . המותאמת לתוכניתתלמידים ( על רישום אינטרנטי","המערכת"

הילדים מספר    עבורהתלמידים ועל המסגרות ולאחר בדיקותיו, יחשב המשרד את התוספות התקציביות  

הצהרה על נכונות הנתונים שדווחו ובקשת  יש לצרף תשלום מוגנות. ועבור עבורם ניתן תקצוב משלים

  .הם חתומים על ידי גזבר הרשות ומנהל מחלקת החינוךאשר יוגשו במערכת, כש , תשלום

ייעשה בהתאם לביצוע הכספי הסופי  כמו כן, מובהר כי התשלום  בתום התקופה יוגש דו"ח ביצוע כספי .   .5

בפועל, ועד לתקרת ההקצבה המקסימלית לפי מספר המשתתפים בפועל ובהתאם לתנאי התשלום 

 .המפורטים

ואת האסמכתאות המבססות להוצאות שדווחו. במידה שיסתבר הכספי  ח הביצוע  "המשרד יבדוק את דו .6

ו/או ללא אסמכתאות מבססות,  מסמך זהמהביקורת כי דווחו הוצאות שלא עפ"י המתחייב מהוראות 

 כאמור, מכל סכום אשר יגיע לרשות ממשרד החינוך. סכומים החורגיםאת ה  לקזז רשאי המשרד

בקרת ריים וכן כל מסמך רלוונטי לצרכי נוכחות הכיתתיים/גניים המקועל הרשות לשמור את דוחות ה .7

 הלא תבוצע בקרה במתכונתה הקבועעל המסגרות המותאמות התוכנית ע"י משרד החינוך. 

  .בהמשך להנחיות שיקבעיבצע בקרות בהתאם  המשרד .בקריטריונים בתוכנית ניצנים לשנת תש"ף

מובהר, כי ככל שרשות לא תשתף פעולה ולא תעביר את אשר נדרש ע"י הביקורת מטעם משרד החינוך, 

, וזאת מכל סכום אשר יגיע לרשות ממשרד מסמך זההמשרד יפחית את הסכומים ששולמו במסגרת 

 החינוך.

 

 
 

 

 


