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 "ז שבט תשע"חטירושלים, 
01/02/2018 

 15033288מספר פניה: 
 15050578מספר סימוכין: 

 לכבוד,

 ראשי הרשויות המקומיות
 מנהלי החינוך ברשויות

 
 

 שלום רב,
 

 תוכנית קיצור החופשות –חופשות החורף והאביב -הספר של החגים' -'בית הנדון:

 

ם לקיום פעילות חינוכית לתלמידים גם בחופשות. כהמשך פועלי השלטון המקומימרכז משרד החינוך ו

ימים בחופשת הפסח  5 -תוכנית לקיצור החופשות אשר תכלול ובשהטבעי של תוכנית הפעילות בצהרונים, ג

ימים בחופשת  5-ימים בחופשת החורף ו 5במגזר הלא יהודי ימי הפעילות יהיו: ימים בחופשת חנוכה.  5-ו

 האביב.

במגזר שאינו ובחופשת הפסח ימים: במגזר היהודי  5במהלך תפעל התוכנית  שע"חתהלימודים -בשנת

 חופשת האביב. מהלך יהודי ב

מפעילות את תכנית הצהרונים  אינןהרשויות המקומיות, ומכאן שרשויות שעדיין  להתכנית מיועדת לכל

 מוזמנות להצטרף לתכנית החופשות ולהפעילה בלי קשר לצהרונים.

חוגים, מופעי  :העשרהכוללים, בין היתר, צוותי חינוך בהתאם לגיל הילדים, פעילות מרכיבי התכנית 

 .זהתרבות, חומרי יצירה, ציוד מתכלה וכיוצא ב

 

 אוכלוסיית היעד 

  בכל המגזרים שבפיקוח משרד החינוך.חינוך המיוחדב, בחינוך הרגיל ו6עד  3ילדי הגנים, בגילאי , 

 ם ובכל מסגרות החינוך שבפיקוח משרד החינוך )כולל המוכר ילדי כיתות א' עד ג'  בכל המגזרי

 שאינו רשמי(. 

 

   מועד הפעילות

 באופן הבא: בשנת הלימודים הנוכחית, תשע"ח, יפעלו מסגרות החינוך

 או  22-28/3יב' ניסן ,-בימי חופשת פסח, במשך חמישה ימים ללא ימי שישי שבת )ו' -מגזר יהודי

 (.25-29/3יג' ניסן -ט'

 29.3.18ר הערבי והבדואי החל מתאריך: במגז. 

  6 , ובבתי ספר המלמדים9.4.18החל מתאריך:  -ימים בשבוע 5י בבתי ספר המלמדים במגזר הדרוז 

 .6.4.18ימים בשבוע החל מתאריך: 
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 שעות הפעילות

 . 8:00-13:00בבתי הספר תפעל התוכנית בין השעות . 7:30-13:00הילדים תפעל התכנית בין השעות -בגני
 

 עלויות:

 לתלמיד. השתתפות הורים ליום פעילות תהיה כדלקמן:₪  56עלות יום פעילות הינה 

 גבייה לתלמיד בחינוך הרגיל/ המיוחד אשכול למ"ס

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 20 ₪ 

6 20 ₪ 

7 20  ₪ 

8 30  ₪ 

9 30  ₪ 

10 30  ₪ 

 

חוגים,  :להורים במקום החזר כספי  שרות נוסף כגון תוכל להציע בתאום עם ועד ההורים היישובי, ,רשותה

או סיוע  סעיםיה , תוספת ימי חופשה, הארכת ימי חופשה, ארוחת הצהרים,ח אדםהעלאת התשלום לכ

 למשפחות שאין ידן משגת.
 

 :ימים בחופשת הפסח/אביב במסגרת תכנית ניצנים 5הורים שרכשו פעילות נוספת, ובכלל זה 

ימי  5-ימי חופשת הפסח במגזר היהודי ו 5כות את ההורים שרכשו פעילות בתקופת על הרשות המקומית לז

( 13:00נתן עבור התכנית הבסיסית בלבד )פעילות עד השעה יחופשת האביב במגזר הלא יהודי. הזיכוי י

בהתאם לאשכול הסוציואקונומי של הרשות  ,ויהיה בגובה השתתפות משרד החינוך לכל יום פעילות

 .ועד ההורים היישוביהליך זה יתואם עם  ומוכפל במספר ימי הפעילות שנרכשו.

 

פרטים אודות עלויות, גודל הקבוצות והרכב כח האדם לקבוצה, למוסד ולרשות כמו גם אופן החישוב 

 המצורף בזאת.מצויים ב'קול הקורא'   16:00לתוספת והארכת הפעילות עד לשעה 

על מנת לסייע בידיכם  .הצלחת התוכנית מחייבת הערכות מתאימה הן בהיבט הפדגוגי והן בהיבט המנהלי

י הדרכה למנהלי אגפי חינוך ומפעילי התוכניות. נקיים ימלקול הקורא ולהיערך ליישום התוכנית,  להשיב  

 המפגשים יתקיימו במחוזות, הודעות ישלחו אליכם בימים הקרובים.

 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/yomale/MeydaLarashuyot/kol_kore_vacation.htm
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ניתן לפנות אל:לפרטים נוספים   

סמנכ"ל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי  –מנקס  מיכל

michalm@masham.org.il   .03-6844262טל  

מנהל היחידה לתכניות משלימות למידה, משרד החינוך   -חיים הלפרין 

nitzanim.edu@gmail.com   02-5603761טל.  

                  .באתר ניצנים -מידע נוסף הנחיות והצעות לפעילות באתר משרד החינוך
                                                    

 
 בברכה,

                
 ה דולברגשלמ                   שמואל אבואב                                                                                

 שלטון מקומיהמנכ"ל מרכז      מנכ"ל משרד החינוך 

            

 ים:העתק

 ראש עיריית מודיעין מכבים רעות, יו"ר מרכז השלטון המקומי –מר חיים ביבס 
 מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות –מר ישראל נדיבי 

 ,  משרד החינוךמ"מ מנהל המינהל הפדגוגי -מירי נבוןגב' 
 החינוך חשב משרד -וסיוסי שטראמר 

 משרד החינוך ,מינהל כלכלה ותקציביםבכיר ומנהל סמנכ"ל  -מר משה שגיא
 בכיר תקציבים, משרד החינוךמנהל אגף   -דודי מזרחימר 
 , משרד החינוךממונה תכניות משלימות למידה -חיים הלפריןמר 
 , משרד החינוךמנהלת אגף א' לחינוך יסודי -אתי סאסיגב' 
 , משרד החינוךמנהלת אגף א' לחינוך קדם יסודי -דסימה חדגב' 
 ,  משרד החינוךחינוך מיוחדא' מנהלת אגף  -רחל אברמזוןגב' 

 סמנכ"ל חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי -גב' מיכל מנקס
 סמנכ"ל כלכלה, מרכז השלטון המקומי –מר איתי חוטר 

 יועמ"ש, מרכז השלטון המקומי –אריה -עו"ד נועה בן
  יו"ר איגוד מנהלי החינוך ברשויות המקומיות -י קמינסקיבמר א
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