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 2020במאי  13
 י"ט באייר תש"פ

 2000-1023-2020-0073657מס' סימוכין: 
 

 

  

 לכבוד

 מנהל ניצנים ברשות / מנהל הצהרונים ברשות

 מנהלי בתי הספר היסודיים ומנהלות הגנים

 שלום רב,

 

 פעמיאישור חד  -התאמה ועדכון קבוצות הלמידה בצהרוני ניצנים עם קבוצות הקבועות של הבוקר הנדון: 

 

 

ג' וגני הילדים למוסדות החינוך נדרשת התאמה בין קבוצות הלימוד -במסגרת חזרתם המדורגת של כיתות א' .1

 .)קישור( במתווה הצהרוניםבשעות הבוקר לבין הקבוצות בצהרונים כפי שמחויב לפעול 

 להלן הציטוט הרלוונטי ממתווה הפעלת הצהרונים: .2

 ."התלמידים יישארו באותה קבוצה קבועה אליה הם משתייכים במהלך יום הלימודים בבית הספר / גן"

לאור בקשה שעלתה מהרשויות המקומיות, לאפשר התאמת הקבוצות ע"מ לעמוד בהוראות המתווה,                                .3

 .באופן חד פעמימשרד החינוך בתיאום עם משרד הבריאות מאשר לבצע זאת 

 להלן ההנחיות: .4

סד לשנות ולהתאים, בכל מוסד בו גובשה קבוצת הילדים שנרשמה להשתתף בצהרוני ניצנים, על המו .א

כדי , לפי קבוצות הלמידה בצהרוני "ניצנים", בבוקרהקבועות את קבוצות הלמידה  באופן חד פעמי,

 1לשמור על הרכב קבוע של הקבוצה מיום הלימודים בבוקר ועד סוף יום הלימודים בצהרוני "ניצנים".

ע פתיחתם, כפי שמחויב גם באחריות הרשות המקומית לוודא קיום ההנחיות בכל צהרוני ניצנים מרג .ב

 אמת בתקופת התפרצות נגיף הקורונה"."תקצוב רשויות מקומיות עבור תוכנית ניצנים מותבקול קורא 

בצהרוני ניצנים הוא המשך ישיר של מסגרת ( הרכב קבוצת הילדים )"מסגרת""ככלל,  :4סעיף ג' 

 הלימודים בבוקר."

                                                           
 הבהרה : התלמידים הקבועים באותה קבוצה/כיתה ולא לערבב תלמידים מאותה שכבה. 1
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 יש לעדכן את הורים בהנחיות הנ"ל. .5

 .נא הפיצו את ההנחיות למנהלי בתי הספר ומנהלות הגנים .6

 .היערכותכם בהתאם .7

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב,                                                                 
 

 חיים הלפרין                                                          
 ממונה תוכניות משלימות למידה       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 עותק:
 תפוצת מנהלי מחוזות

 תפוצת מטה המינהל הפדגוגי
 בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתיתתפוצת מטה אגף 

 תפוצת מנהלי תחום ביטחון, בטיחות ושעת חירום מחוזיים
 , יו"ר איגוד מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיותאבי קמינסקימר 

 , ראש מינהל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי בישראלמיכל מנקסגברת 
 ירום ותפקידים מיוחדים, מרכז השלטון המקומי בישראל, ראש מינהל ביטחון, חיוחאי וג'ימהמר 
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