
 משרד החינוך
 המינהל הפדגוגי

 תכניות משלימות למידה

 

 5'א נספח

 "ניצנים" במסגרות העשרה פעילות לביצוע מתווה

 מרכיבי התכנית הבאים לענות על מטרותיה.מהינה אחד  "ניצנים"פעילות העשרה במסגרת תכנית 

 חיות למימוש תכנית העשרה במסגרות:להלן הנ

חוגי ההעשרה במסגרות פעילויות ולקיום תבחר תכנים/פעילויות הרשותית ועדת ההיגוי  .א

 (.פעילות ההעשרה"")להלן:  ביישוב ות על המוסדותים/על ידי המפקח שיאושרו

עלויות הלהביא בחשבון את כלל יש עדת ההיגוי וידי ההעשרה על ופעילויות בבחירת תכניות  .ב

 לאורך שנת הפעילות כולה. ההעשרה מגמה להפעלת ב ,ביחס לסכום המתוקצב

מתוך התכניות המופיעות במאגר  ,מפעילים חיצוניים על ידי  מנהההעשרה תתקיי פעילויות .ג

בתחומי העשרה מגוונים )למשל, אמנות על ענפיה השונים, שעורי  התכניות של המשרד בלבד.

יש לפעול לפי הנחיות חוזר פעילות העשרה באמצעות בעלי חיים  .תנועה, מדעים, ועוד...(

  מנכ"ל בלבד.

מבחר רב של תכניות נבחרות להפעלה נמצאות במאגר המשרד בניהול "היחידה לתכניות 

 ולשותפויות בין מגזריות". לשימושכם בכתובת: 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/MinhalPedagogi/Agafim/nihul_

tochniyot.htm 

נו מורשה להפעיל אי -, מפעיל חיצוני שלא רשום במאגר התכניות ועל פי חוזר מנכ"ל תשע" .ד

 תכנית במסגרות "ניצנים". 

 רצופה ובמהלך כל השנההפעילות היא ככלל פעילות העשרה מתוכננת לשני חוגים בכל שבוע. 

דקות לפחות  45בשבוע. שעת פעילות העשרה אחת בשבוע תמשך  יש לקיים לפחות חוג אחד -

( בשנה 36)בתכנית  , כמספר השבועותפעם בשבועתקיים להכל חוג על דקות.  60ועד 

 (הלימודים

יום שיא אחד בלבד לכל מסגרת, ניתן לרכז הפעילות למספר מסגרות או לרשות  ניתן לבצע

 כולה.

צוות ההדרכה הקבוע  )קנויה או ע"י מדריכי העשרה( במסגרת פעילות ההעשרהמובהר, כי  .ה

 החיצוניים בלבד.. חל איסור על השארת הילדים עם המפעילים במסגרות יהיה נוכח ושותף

 :התכנית תקציבלהלן 

 ודמי הסעות כולל טיולים, מופעים, שבועיים העשרה חוגי: כגון ,העשרה פעילות מימון .א

 . למסגרת גן או למסגרת בית ספר ש"ח 04,011 בסך התקציב הוא – כניסה

כל כולל מע"מ, ציוד נלווה ו ש"ח 015תכנית העשרה קנויה היא שעת ל אופטימליתעלות 

 הוצאה אחרת. 

  : בהתאם למפורסם בקול קורא.המתכל ציוד תקצוב .ב

להפנות עודפים מהתקציב לציוד מתכלה לצורך השלמת מימון לפעילות מובהר, כי ניתן 

 העשרה, כאמור לעיל.
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