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 ' באייר תש"ףו
 2020 במאי 4

  שאלות ותשובות

 משרד החינוך - "ניצנים"לקראת החזרה של צהרוני 

 

  מהי מסגרת זמן הפעלת הצהרון?

  בבתי הספר מודל ההפעלה כולל חמישה ימי לימוד רצופים לאחר סיום הלימודים הפורמאליים ועד

 .16:00השעה 

 צופים בגן, ובשבוע שלאחר מכן יומיים רצופים בגן ימי לימוד ר 3 בגני הילדים מודל ההפעלה כולל

ימים בשבוע ואולם ישתתפו בו ילדים משתי קבוצות נפרדות, בימים שונים(  5)הצהרון יפעל סה"כ  

 .16:00לאחר סיום הלימודים הפורמאליים ועד השעה 

 

 ? 16:00האם ניתן להאריך את שעת הסיום מעבר לשעה 

העלות לשעה  לדיםית הקבוצמספר הילדים הקטן ב. בשל הרשות תהארכת הצהרון הנה בהתאם להחלט

 .מתייקרת

 

 ? קבועה בוצהמהי ק

קבוצה בעלת הרכב קבוע של תלמידים וצוות. הרכב קבוצת הילדים בצהרוני ניצנים הוא א קבוצה קבועה הי

 הלימודים בבוקר. קבוצתהמשך ישיר של 

 

  ? בוצה קבועהבכל ק תלמידיםכמה 

 זוריותכולל במועצות הא

  תלמידים.  18תלמידים עד  7קבוצות של  -בגני הילדים 

  שר מספר תלמידים )על מנת שלא לפתוח קבוצות שלא לצורך, כא 17עד  7קבוצות של  -בבתי הספר

 נוספת(. קבוצה, לא ניתן לפצל את הקבוצות ולפתוח 17-המשתתפים בצהרון נמוך מ

 

 ?םהאם ניתן לאפשר מצטרפים חדשים לצהרוני ניצני

 בהתאם להחלטת הרשות המקומית.

 

 ? קבוצה קבועהבכל  וביליםמהו מספר המ
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 איש צוות  –ילדים בלבד  7אנשי צוות. אם ישנה קבוצה של  2עם  בהתאם לקבוצות הבוקר בגן הילדים

 אחד.

 קבוצהאחד ומוביל בכל בית ספרי כל בית ספר ימונה מרכז ב. 

 

 ? וות ממלא מקוםצ על ידי אישקבוצה קבועה האם מותר להפעיל 

 ניתן להפעיל את הצהרון עם ממלא מקום קבוע ומאושר מראש.

 

 ?ראה סדר היום במהלך הפעילותיכיצד י

, בחומרי כנית צהרוני ניצנים כפי שמופיע בחוזר מנכ"ל ניצניםויש לקיים את עקרונות מתווה סדר היום בת

 בהתאם להנחיות של משרד הבריאות. ו המשרד

 ב' ו'ניצנים בחופשות' )בית הספר של -צהרונים חברתיים לגנים ולכיתות א' - :'ניצנים' :חוזר מנכ"ל

  .בחינוך המיוחדג' בחינוך הרגיל ו-החגים( לגנים ולכיתות א'

 :חומרים פדגוגיים של התוכנית 

   פורטל עובדי הוראה

  פורטל הורים

  פורטל רשויות ובעלויות

 

 ?כוללתהיא מה למי מיועדת ההכשרה ו

צי שני מפגשים בני שעתיים וחכוללת אנשים כולל המנחה(  10)בקבוצות של עד צוותים חדשים הכשרה ל

  .כל אחד

 

 פעילות הצהרון? ב לא ישתתפובאילו מקרים תלמידים 

 במקרה של אחד מהתסמינים הבאים: 

 .התלמיד אומת כחולה קורונה 

 ( 38עלייה בחום הגוף .)מעלות 

  .)במידה ויש תסמיני קורונה )שיעול, קושי בנשימה או כל תסמין נשימתי אחר 

  .התלמיד קיבל הנחייה להישאר בבידוד ביתי 

 תלמיד היה במגע קרוב עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים.ה 

  ברשותו אישור חתום ע"י ההורים לאותו היום.שאין מי 

 

 כות במהלך הפעילות?ימהם הנהלים הנוגעים לשימוש במס

https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=290&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2019%2F32&UTM_CAMPAIGN=MNK
https://apps.education.gov.il/Mankal/Horaa.aspx?siduri=290&UTM_SOURCE=NEWSLETTER&UTM_MEDIUM=EMAIL_2019%2F32&UTM_CAMPAIGN=MNK
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/hufshot-tzaaronim/nitzanim-tzaharonim/
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents/learning-framework/after-school-programs
https://pob.education.gov.il/KolotKorim/Pages/nitzanim-program.aspx
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 ופה אף מסיכת עם החינוכי למוסד להגיע מתבקשים וצוות תלמידים, הבריאות משרד הנחיות פי על

 מחוץ כה לרבות הצוות החינוכי. ינימיים )כיתות, אולם ספורט וכו'( אין צורך במסבמרחבים הפ :בביה"ס

 .7כה החל מגיל לכיתה יש צורך במסי

 כה לאנשי הצוות.יבתוך הגן אין צורך במס: בגנים 

 כה רק לאנשי הצוות.ייש צורך במס כלל, מסיכה לחבוש מתבקשים אינם 7 לגיל מתחת ילדים: בחצר 

 

 הריים? וצה קבוצתהבוקר לקבוצת במעבר בין  תמהי ההערכות הנדרש

  בוקר. מאיש צוות ה קבוצהבכל הנוכחים באותו היום, התלמידים קבלת רשימות 

 הצהרות הורים מצוות הבוקר.   בדיקת 

  יש לשמור ברשימות הנוכחות היומיות בדיקת נוכחות של התלמידים ורישום התלמידים ואנשי הצוות(

 מן לצרכי מעקב(. ולתייק את הרשימות לאורך ז

 

 האם יש צורך בהצהרת בריאות לצהרון בנוסף לבוקר?

במידה ותלמיד מהקבוצה הקבועה בבית הספר מצטרף לצהרון בלא שהשתתף ביום הלימודים בבוקר, יש 

 לוודא ולקבל הצהרת בריאות חתומה מההורה/אחראי על הקטין

 

 ?מוסד החינוכיהאם מותרת כניסת הורים ל

 בו.לשהות למוסד החינוכי או  להיכנס ההורים לא יורשו

 

 ? לד חולה )לא בקורונה( באמצע היוםמתגלה יאם כיצד יש לפעול 

  משאר את התלמיד  להרחיקעם ההורים שיגיעו לקחת את התלמיד. בינתיים יש ידי מליצור קשר יש

 עד שהוריו יגיעו. הקבוצה 

 .יש לעדכן את מנהלת התוכנית ברשות 

 מסבירה ומכילה. ,הילד בצורה נעימה חשוב להרחיק את :הערה

 

 יעשה שימוש בחומרים במסגרת הצהרון?יכיצד 

 שלה הציוד את יש קבועה קבוצה ללכ . 

 שלו האישי בציוד ישתמש מהתלמידים אחד שכל יקפיד הצוות . 

 

 ?צהרוןמהם כללי ההיגיינה הנדרשים מהתלמידים והעובדים בעת שהותם ב
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 הקפדה תוך, הלימודים יום במהלך תכופות לעיתים, ידיים שטיפת על להקפיד והצוות התלמידים על ,

 .שבצהרון השונים המרחבים בין ובמעבר הארוחה ואחרי לפני, בשירותים שימוש לאחר יתרה

 השולחן על מפית הנחת תוך, שולחנו ליד אחד לכ, הקבועה הלימוד בכיתת רק לאכול התלמידים על . 

 ידלתלמ מתלמיד אישי ציוד להעביר אין. 

 

 ?צהרוןב הגייניהנדרשת מבחינה הוההערכות  מהי התחזוקה

 ינהיגי)בגנים ובבתי הספר( ידאגו לסדר וניקיון בכיתה בה הם פועלים ולשמירה על ה קבוצותהמובילים ב 

 . לאורך כל שעות הפעילות ובדגש על מהלך הארוחה

  :משותפים. ניקיון במרחבים הבאחריות רכז הצהרון הבית ספרי לוודא בבית הספר 

 

 הזנה 

 ,()הגבלת פעילות מוסדות חינוך( )הוראת שעה צו בריאות העם )נגיף הקורונה החדש(יש לפעול על פי 

 .2020-תש"ף

 

 כיצד יחולק המזון לתלמידים? 

 בשולחן בלבד החינוכי הצוות י"ע תתבצע המזון תמזיג, החירום בשגרת הבריאות משרד הנחיות פי על

 . הילדים ידי על עצמאית, כבשגרה ולא, יושבים שהילדים לפני, ייעודי

 הגשה תתבצע לא .הילד בצלחת שיחולקו חתוכים חיים כירקות או אישית בשקית יתקבלו הירקות 

 .מרכזית

 בלבד אישיות למנות הצוות י"ע יחולקו' וכו פירות, לחם. 

 ביניהם מזון או כלים להחליף יורשו לא הילדים. 

 

 ?גקייטרינההנחיות לגבי מטבח מבשל ולא  ןמה

 .הבריאות משרדשל  קורונה – חירום בשגרת לגנים בחזרה ילדים הזנת - צו הבריאותבהתאם ל

 

 ? מהצהרון יוםה בסוף פיזורהצד יתנהל כי

 חבישת על הקפדה תוך המובילה ידי על מבוקר באופן ייעשו מהצהרון התלמידים של והיציאה הכניסה

 תקהלותהה מניעת .התקהלות מניעת על והקפדה( הגן ילדי למעט) הציבורי במרחב הנמצאים לכל כהימס

 .ההורים באחריות יהיו מטר שני של מרחק על ושמירה

 

 תשלומי ההורים? עם מה

https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_250.doc
https://www.nevo.co.il/law_word/law01/502_250.doc
https://govextra.gov.il/media/18052/nutd-kindergarten-feed-regulations.pdf
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 תשלומי ההורים בהתאם לקריטריונים קול קורא תש"ף. ,ככלל

  ישולם תשלום מלא על ידי ההורים. ,ימים בשבוע 5פועלים  ניצניםצהרוני מאחר ש: הספרבבתי 

 תפות.תהתשלום יהיה מחצית ההש ,בחודשהימים הילדים משתתפים במחצית מאחר ש: גני הילדיםב 

 יוחזרו להורים או יקוזזו מהתשלומים הבאים, בהסכמה. ביתר בתקופת הביניים מים ששולמותשלו 

 

 


