
 בתי הספר של החגים
בשורה לתלמידים ולהורים!

משרד החינוך ¯ˆÂ‡‰ „¯˘Ó

הורים יקרים,

לאחר שטיפלנו בבעיית העומס בכיתות (”רפורמת הסרדינים“) והוספנו 5,100 סייעות שניות בגני הילדים, 

כעת אנו מקצרים את החופשות.

של  הספר  ”בתי  החופשות:  לקיצור  התוכנית  את  הִשקנו  שעבר  בשבוע  כי  לכם,  לבשר  שמחים  אנו 

החגים“.

בזמן  בחופשה  נמצאים  ילדיכם  רבות:  שנים  מתמודדים  אתם  שעמה  בעיה  לפתור  נועדה  התוכנית 

בשעה  הילדים.  ובין  העבודה  בין  לבחור  נאלצתם  החופשות,  בזמן  היום,  עד  בעבודה.  להיות  שעליכם 

טובה, הבעיה באה על פתרונה.

למשך  הספר,  בית  בתוך  ואיכותית  עשירה  חינוכית  מסגרת  ילדיכם  יקבלו  הקרובה  הפסח  מחופשת 

חמישה ימים. בשנה הבאה (תשע“ט) יפעלו המסגרות גם בחופשת החנוכה לחמישה ימים וכן חמישה 

ימים בחופשת הפסח. 

כמיליון ילדים מגיל הגן ועד לכיתה ג‘ יוכלו ליהנות ממסגרות חינוכיות בתוך בתי הספר או בגנים. זוהי 

בשורה חשובה מאוד, מאחר שהתוכנית מעניקה הזדמנות שווה לכל ילדה וילד ליהנות ממסגרת פנאי 

עשירה, ומאפשרת לכל משפחה לחסוך  כ-1,000 ₪ בממוצע.

הורים ששילמו לקייטנות שמפעילה הרשות המקומית - התשלום יקוזז על ידי הרשות כדי למנוע תשלום 

כפול. עניין זה הוסדר מול השלטון המקומי.

איגרת שר החינוך נפתלי בנט
להורי ישראל



ייהנו מהתוכנית:
  גני הילדים: ילדים גילאי 6-3.

  בתי הספר : תלמידי כיתות א'-ג'.
  מוסדות החינוך הרגילים והחינוך המיוחד 

ימי הפעילות בשנת הלימודים הנוכחית - תשע"ח:
  במגזר היהודי: 5 ימים בחופשת הפסח. 

  במגזר הלא יהודי: 5 ימים בחופשת האביב.

ימי הפעילות בשנת הלימודים הבאה - תשע"ט:
  במגזר היהודי: 5 ימים בחופשת החנוכה ו-5 ימים בחופשת הפסח. 

  במגזר הלא יהודי: 5 ימים בחופשת האביב ו-5 ימים בחופשת החורף.

שעות הפעילות:
  בתי הספר: 13:00-08:00.
  גני הילדים: 13:30-07:30.

הצוות החינוכי שייתן מענה בימי החופשה:
  גני הילדים: גננת וסייעת בכל קבוצה, או מדריכה וסייעת.

  בתי הספר: מורה בכל קבוצה, או שני מדריכים, ובכל בית ספר ישהה רכז בית ספרי.

השתתפות הורים בימי הפעילות:
  אשכולות למ"ס 1 עד 4: בלא תשלום.

  אשכולות למ"ס 5 עד 7: 20 שקלים ליום פעילות.
  אשכולות למ"ס 8 עד 10: 30 שקלים ליום פעילות.

מימון התוכנית על ידי משרד החינוך:
  עלות כוללת ליום פעילות: כ-40 מיליון שקל.

  עלות כוללת עבור 10 ימי פעילות: כ-400 מיליון שקל.

המענה החינוכי בימי החופשה:
  צוותי חינוך מקצועיים, על פי גיל התלמידים.

  מוסדות החינוך יאובטחו כמקובל במהלך שנת הלימודים.
  יינתן תקציב העשרה לחוגים, למופעי תרבות, לחומרי יצירה, לציוד מתכלה וכיוצא באלה.

בשבועות הבאים יפנו אליכם כדי לרשום את ילדיכם לתוכנית. 

אנו רוצים להודות לצוותים החינוכיים המסורים והנפלאים שעובדים איתנו במערכת, ופועלים 
ללא לאות ולאורך כל השנה כדי להעניק לכל ילד חינוך אישי, מגוון ומקצועי.

 אנחנו מעריכים ומוקירים את פועלכם. יישר כוח!

נפתלי בנט
שר החינוך

שמואל אבואב
מנכ“ל משרד החינוך

מה יש בתוכנית קיצור החופשות - "בתי הספר של החגים"
ומי יהנה ממנה?


