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כ"ו בשבט תשע"ח 
11 בפברואר 2018 
סימוכין: 2000-1040-2018-0070068 

לכבוד 

מנהל/ת יקר/ה 

גננ/ת מורה יקר/ה 

 

שלום רב, 

הנדון: ניצנים בחופשות 

משרד החינוך בשיתוף מרכז השלטון המקומי מובילים את תכנית ניצנים בחופשת הפסח והאביב. 

אנו רואים בתכנית זו שליחות המעניקה העשרה חינוכית לתלמידים במהלך חופשת החגים 

ומעניקה הזדמנות שווה לכל ילד. תכנית החופשה מאפשרת מתן מענה להורים עובדים, מקלה על 

נטל התשלומים ותורמת לצמצום הפערים. 

אנו מבקשים להזמין אתכם, גננ/ות, מורות/ים וצוותי הוראה להצטרף למהלך חשוב זה ולקחת 

חלק בתכנית הלאומית ניצנים בחופשות. התכנית מיועדת לילדי הגנים ולילדי כיתות א-ג בבתי 

הספר היסודיים.  

להזכירכם הצטרפות לקבוצה במסגרות ניצנים בחופשה הינה למעוניינים בלבד. 

התכנית תתקיים בתאריכים הבאים: 

במגזר היהודי - ו'-יב' ניסן 22-28/3/18 או ט'-יג' ניסן 25-29/3/18. 

במגזר הערבי והבדואי - החל מתאריך 29/3/18. 

במגזר הדרוזי - בתי ספר המלמדים 5 ימים החל מתאריך 9/4/18 ובבתי ספר המלמדים 6 ימים 

החל מתאריך 6/4/18. 

התשלום למורים ינוע בין 60-75 ₪ לשעה. 

לפרטים ניתן לפנות ל: 

1. למינהל החינוך ברשות המקומית בה אתם מעוניינים לפעול. 

2. למשרד החינוך פניות הציבור בטלפון: 1-800-25-00-25 או 02-5602711. 

 .nitzanim.edu@gmail.com 3. לאתר התוכנית בקישור
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4. למנהלי תכנית ניצנים במחוזות 

כתובת מייל  טלפון  שם  מחוז 

 hadas.tidhar@gmail.com  052-3821765 הדס בן נחום  צפון 

 oren.anat@gmail.com  052-3089559 ענת אורן  חיפה 

 anatg310@gmail.com  050-9502014 ענת גואטה  תל אביב 

 avivabe@education.gov.il  052-2805799 אביבה בן רפאל  מרכז 

 suzyle@education.gov.il  050-3935995 דרום  סוזי לויאן 

 edri229@gmail.com  052-8308064 אריה אדרי  ירושלים 

 efbiefbi@gmail.com  050-7806540 אפרת ביטון   ירושלים 

 dafnaka@education.gov.il  052-3142103 דפנה קרני  מנח"י 

 yifatt26@gmail.com  050-4130326 יפעת כהן  חרדי 

 chanihaftke@gmail.com  058-7671406 חרדי  חני הפטקה 
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מירי נבון 
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העתקים:  

מר שמואל אבואב, מנכ"ל משרד החינוך 

מר חיים הלפרין, ממונה (תכניות משלימות למידה) 

גב' סימה חדד, מנהלת אגף א' (חינוך קדם - יסודי) 

גב' אתי סאסי, מנהלת אגף א' חינוך יסודי 

גב' לילך ברקאי, ממונה (תוכנית הצהרונים הלאומית) 

גב' יפה בן דוד, מזכ"לית הסתדרות המורים 

גב' מיכל מנקס, סמנכ"לית חינוך וחברה, מרכז השלטון המקומי 

מר אבי קמינסקי, יו"ר איגוד מנהלי מחלקות חינוך 


