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 2020במאי  19
 באייר תש"פכ''ו 

 2000-1023-2020-0073657מס' סימוכין: 
 

 לכבוד

 מנהלי מחוזות

 שלום רב,

 קבוצות תלמידים בצהרוני "ניצנים" 3מ אישור איחוד הנדון: 

 (0073657 מס' סימוכין:  2020מאי  13עדכון למסמך מתאריך )        

 ב'.-א' ו :משתי שכבות גיל בלבדניתן לבנות קבוצות של תלמידים בצהרוני "ניצנים"  24.5.20 ה  'החל מיום א .1

 1כיתות א': כיתה א 2)לדוגמה: אם בביה"ס ישנן  .כיתות אם 3-לא ניתן לערבב תלמידים יותר מבבתי הספר,  .2

( 2+א1כיתות א' )א 2, ניתן לבנות קבוצת צהרון מתלמידי 2וכיתה ב 1כיתות ב: כיתה ב 2-ו  2וכיתה א

 (.2או מתלמידי כיתה ב 1ומתלמידי כיתה  ב

 יש להתייחס לחט"צ כשכבת גיל בביה"ס. .הגן ומביה"סלא ניתן לאחד תלמידים מ .3

באותה קבוצה קבועה  רלהישאהתלמידים למעט ההנחיה המחייבת את  ,למתווה הצהרוניםתאם יש לפעול בה .4

בגן  1בפרק מודל הפעלה סעיף  הכפי שמופיעמוסד החינוכי, אליה הם משתייכים במהלך יום הלימודים ב

 בבית הספר. 2הילדים וסעיף 

 .הצהרונים במתווהאחריות הרשות המקומית לוודא קיום ההנחיות בכל צהרוני ניצנים כפי שמחויב ב .5

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

 .היערכותכם בהתאם .7

 

 

 בכבוד רב,                                                                 
 

 חיים הלפרין                                                          
 ממונה תוכניות משלימות למידה       
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 עותק:
 תפוצת מטה המינהל הפדגוגי

 תפוצת מטה אגף בכיר לביטחון, שעת חירום ובטיחות סביבתית
 מחוזיים תפוצת מנהלי תחום ביטחון, בטיחות ושעת חירום

 , יו"ר איגוד מנהלי מחלקות החינוך ברשויות המקומיותאבי קמינסקימר 
 , ראש מינהל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי בישראלמיכל מנקסגברת 

 , ראש מינהל ביטחון, חירום ותפקידים מיוחדים, מרכז השלטון המקומי בישראליוחאי וג'ימהמר 
 )הפצה ע''י יחידת תוכניות משלימות( מנהל ניצנים ברשות / מנהל הצהרונים ברשות

 )הפצה ע''י מחוזות( מנהלי בתי הספר היסודיים ומנהלות הגנים
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