
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 תוכן עניינים

 

י ַקָים? / שאול טשרניחובסקי ל מִּ ְזכּותֹו שֶׁ  ָהעֹוָלם בִּ

 

  דבר מינהלת

 ניצנים

  מהפעלת תיעוד

   התוכנית בפסח

  עם הפנים לשנת

 הלימודים תשע"ט

 "ָהעֹוָלם

י ַקָים ל מִּ ְזכּותֹו שֶׁ  "?בִּ

ים – ָצנִּ ל נִּ ְזכּוָתם שֶׁ  בִּ

ים  ,ַבָשדֹות ּוַבַגנִּ

יָערֹות ְוַעל ְשַפת ֲאָגם  – ,בִּ

ְזכּוָתם ַקָים  !בִּ

 

 "ָהעֹוָלם

י ַקָים ל מִּ  "?שֶׁ

ל ְקטַ  – ְזכּוָתם שֶׁ יםבִּ  ,ְנַטנִּ

ים  – ,ְבָכל ָמקֹום, ְבָכל ַהְזַמנִּ

י עֹוָלם ְזכּות ְקַטנֵּ  ּובִּ

 !ָהעֹוָלם ַקָים

 

                               משרד החינוך      

 / ניסן תשע"ח 8102י מא                             המינהל הפדגוגי

  היחידה לתכניות משלימות למידה

  םניצנירואים 

  
 
 



בנימה אישית...       

 
שנה ומצאנו את עצמנו  0333! עברו קצת יותר מ ןבחיפזוכשבני ישראל יצאו ממצרים זה היה 

 .ןובחיפזובאותה אוירה. יוצאים לדרך עם תכנית חדשה 
עולה בין המשרד לשלטון המקומי הוביל למאמץ גדול ומרוכז שגייס גם את מנכ"ל שתוף הפ

 בני חורין... -נגיע לחג הפסח  כדי לוודא שכלנו -המשרד במעקב יומיומי 
הילדים נהנים ומנהלי התכנית ברשויות מרוצים! עמדנו במשימה בתנאים בלתי  ,ההורים שמחים

 אפשריים.
ם כל להוקיר את המאמץ והמקצועיות שהוכיחו אגפי החינוך מטרת המידעון הנוכחי היא קוד

עובדים   העמדנו יחד תכניות מדהימות. ברוב הרשויות גויסו -ברשויות! ארגונית ומקצועית 
 ללא תקלות! -נוספים, ראויים ומחוברים, פעילויות פנאי איכותיות וב"ה 

 ט"תודה והערכות טובה ומוצלחת לקראת תשע

 
 חיים הלפרין

 היחידה לתכניות משלימות למידהמנהל 

 

 

 .'אל תגידו יום יבוא, הביאו את היום'מעשית  לתקווה פנים רבות. תקווה אוטופית ותקווה

נמשיך לפעול על מנת לקדם מענה חינוכי איכותי לילדים וכן מתן בחרנו בתקווה המעשית. פעלנו ו 
 מענה להורים עובדים והקלה בנטל כספי עבורם.

פעולות משרד החינוך לצמצום פערים ומתן הזדמנות שווה לכלל הילדים, טיפוח זהו נדבך נוסף ב
 תרבות פנאי ערכית לצד חיזוק המוגנות.

 .להרבה דורות של מפעל גדול שישמשתוכנית זו היא ראשיתו 

יפרוס בפניכם את העשייה בתוכנית זה  ןליוג. 'רואים ניצנים' אני מברכת על ההוצאה לאור של 
   .במהלך חופשת הפסח ילדים ובבתי הספרניצנים בגני ה

 .תודה לכל השותפים לדרךתוכנית נפלאה.   ממוביליגאה להיות 

 הבא יוקדש לסיכום שנת פעילות והערכות לתשע"ט ןליוהג

 לילך ברקאי

 ממונה תוכנית הצהרונים הלאומית

 

 

 מטרות תוכנית ניצנים 

 מתן מענה חינוכי לצרכי למידה ופנאי 

 כותי בגילאים הצעירים לצמצום פעריםקידום חינוך אי 

 טיפוח תרבות פנאי ערכית לילדים 

 מתן מענה להורים עובדים 

 הקלה על נטל תשלומי ההורים 



 )שיר השירים( "ניצנים נראו נראו בארץ"

  ביקור שר החינוך ומנכ"ל משרד החינוך במסגרות
 

 

 

 

 

 

 
 מטה בנימין -ניצנים בפסחתכנית                                           

 

 

 
 

 

 

                                                        גני ילדים מנח"י העיר ירושלים                                                                   

 

 

 

 

 

מזרח 
 ירושלים



                                       

            

 כפר סבא גני יול"א   -ית ספר של החגיםב

 .מנהלת אגף הגיל הרך. החברה העירונית לתרבות הפנאי –ורד קופלוביץ' 

במסגרת תוכנית  " בית ספר של החגים " התקיימו בגני העיר   0..22-2במהלך חופשת פסח בין התאריכים  
 בכפר סבא פעילויות במתכונת ימים ארוכים .

 ע"י הצוותים הקבועים והמוכרים לילדים .  גנים קצרים בעיר 00ני היול"א וב ג 023התוכנית הופעלה ב

ילדי הגנים קיבלו מענה חינוכי , ערכי חווייתי  0033 -מאוד גבוהה , וכ ההייתרמת ההיענות של הילדים 
 ומשמעותי. 

על התכנים ,  כהכנה לתוכנית פסח , עברו הצוותים הכשרה מקצועית  ע"י המדריכות הפדגוגיות בה הודרכו
 נהלים ועוד .

 נכתבה תוכנית ייחודית לפעילויות וחולקו חוברות הדרכה וחומרים נלווים לכל הצוותים . 

 . "ביקור במצרים העתיקה"  -תוכנית החופשה התייחסה לפסח בהיבט אחר   

פן לא לחזור על אותם התכנים שנלמדו במהלך החודש בגנים לקראת החג אלה להכניס  ההתפיסה היית
 חווייתי שונה וחדש לגנים . 

את כתב   -במהלך הפעילות "ביקרו" הילדים במצרים העתיקה,  במסגרת ביקור זה חקרו את המדינה
 החרטומים, הכירו את הפירמידות , הנילוס והמאכלים המיוחדים . 

 ביום הראשון  הכינו דרכונים  ותיקי מסע  ויצאו ל"טיסה " למצרים העתיקה . 

 החתימו את הדרכונים  והכירו את הגמל המדבר ומאפייניו  דרך יצירות ומשחקים שונים . -ביום השני 

 ביום השלישי התייחסו לפירמידות ,  למבנה המיוחד שלהן והכינו בעצמם מחומרים שונים . 

 ביום הרביעי למדו על הספינקס וכתב חרטומים.  קישרו בין הפירמידות לספינקס, משחקי פסלים ועוד . 

 ם החמישי עסקנו בנילוס .ביו

 מי תנועה, מוסיקה, יצירה ועוד . בתחו –מידי יום , התקיימו בגנים חוגים והעשרות שונות 

התקיים אירוע שיא בהיכל   שהתקיימה בגנים לאורך השנה,  "צלילי עמים" שרה תוכנית הע במסגרת

 התרבות .

זינו לקונצרט, נעו והקישו עם ידיהם לפי הא לאולם בקרית ספירהגיעו גני היול"א  23ילדי גן חובה מ 

 המקצב של מנחה הקונצרט דר' דן שגיב ונגני התזמורת הקאמרית של כפר סבא. 

את הצוותים והתוכנית  במהלך הפעילות , רכזי האזורים והמדריכות הפדגוגיות ביקרו בגנים, ליוו

 ופיקחו על יישומה בגנים .  הפדגוגית 

 שביעות רצון גבוהה בקרב כל השותפים .  ההייתהתגובות מההורים והילדים היו מאוד חיוביות. 

 



 צפון? חיפה והומה ב

 

 

 

 

  ,בניהולה של לילי חפץ קריית מוצקין, קייטנת פסח לשנת תשע״ח בבית ספר קורצא׳ק

 פסח.  התנהלה בדרך עשירה בחוויות ויצירות לילדים סביב נושא חג ה              

 כללה שירי החג, שמדי בוקר פתחנו את היום בפעילות ספורטיבית,                

 ,ממדפעילויות יצירה שונות; גזירה, הדבקה, צבעי גועש, הרכבת יצירות תלת         

 ונהנו .  ניסויים מדעיים, הצגת תאטרון. הילדים הועשרו               

 והאווירה הייתה נינוחה, רגועה, חגיגית  מורות הקייטנה נהנו             

 .אק’מורה מצוות בי״ס קורצ                 והכי חשוב מספקת לכל הצדדים.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . טירת כרמל

 לאחר שניקו את הגן לקראת הפסח

 הכינו ילדי הגנים פתיתי סבון ריחניים. 

 

 

 

 



  

 

 

 גליל תחתון -מחוז צפון
 , פעלנו בשני אופנים:בגליל התחתון

 איחדנו שני בתי ספר ממ"ד ושני בתי ספר ממלכתיים. - בתוך בתי הספר      .0

קיבוצים ושני מושבים שיכלו  2 התבצעה ע"יההפעלה  - ובי המועצהבתוך ייש      .2
 להרים את הפעילות בעזרת המטריה שסיפקה הרשות.

  
 פסח, תוך ייחוד של כל אחד מהיישובים למשל: התקיימו פעילויות סביב נושא האביב / ביישובים
, התמקדו באביב בטבע, וסיפקו לילדים חוויות בפינת החי בקיבוץ וכן סיורים בחורשות בית קשת

 שסביב הקיבוץ תוך למידה על הצומח והחי שמקיף את הילדים.
ון: מוביילים , הפעילות הייתה סביב יצירה ובכל יום הילדים יצרו לפי נושא כגביישוב כפר חיטים

של מעופפים, פיסול מבצק ופלסטלינה, יצירות בשוקולד ופנקס מתכונים, צורפות, יצירות 
  ם בכפר חיטים התקיים שוק תן וקח.מחומרים ממוחזרים וביום האחרון ג

פעלנו באופן קצת שונה אך בשיתוף פעולה מדהים בין מנהלי בתי הספר של החגים  בבתי הספר
שחוצה את היום לשני חלקים בכל יום הכנסנו את מדריכי החוגים והרשות. הכנו מערכת 

לפעילויות העשרה לחצי אחד של היום כשהמדריכים נותנים ארבע שעות בכל יום שעתיים לכל 
קבוצה כך שהילדים נהנו ממגוון פעילויות בכל חמשת הימים החל מכדורגל, כדורסל, קפוארה, 

טח וכלה במשחקי חשיבה והגנה עצמית. במחצית טניס שולחן, אומנות, שדאות ופעילויות ש
השנייה של היום הכנו פעילויות העשרה לפי התכנית החינוכית שנשלחה ממשרד החינוך וכל יום 

  כל הקבוצות עברו פעילות באותו הנושא לפי חמישה נושאים שנבחרו מהתכנית.
 

 טלי כהן                                                                         
 אגף החינוך מנהלת תחום החינוך הבלתי פורמלי                                                                     

 מועצה אזורית הגליל התחתון                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   קרית ארבע -ניצנים בחופשות

 צוות אגף החינוך:

היתה תכנית מוצלחת מאוד, תכנית עשירה ומגוונת,  -ניצנים בחופשות

שאפשרה להורים רבים להמשיך את שגרת חייהם, בעבודה ובניקיון 

הבית, כשהם יודעים שילדיהם במסגרת מהנה ובטוחה.  קיבלנו המון 

 ואנו מודים על תכנית ברוכה זו.ים תגובות חיוביות מההורים והילד

 ומה חשבו ההורים?

"הילדים שלי הלכו בשמחה ובהתלהבות כל יום מחדש, חזרו עם אור  

ניים והרבה חוויות. אנו ההורים יכולנו להמשיך בשגרת חיינו יבע

, כשאנו רגועים שילדינו בידיים ובעבודתינו

 טובות".

ל בני היה חולה ולא ויתר ע ,באחד מהימים" 

 יום אחד בקייטנה"

 "תכנית יפה ומושקעת"

 והילדים?

נו תה קייטנה הכי שווה בעולם, לא רצי"הי

 שהקייטנה תיגמר".

 "היו לנו פעילויות שוות , כל כך נהננו"

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 אפרת

בפעילות בית הספר של החגים בבתי הספר ובגנים הרשות אפרת שמה 

 :חדגש על הכנה לחג הפס

בעשר המכות )שימו לב לכינים(, פיתחו את  אפו מצות, התעמקו

החשיבה והספורטיביות בפעילויות פנים 

 .וחוץ קרוב לטבע בחג האביב

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 היי דרומה...

  

 



 ....פנינו לשנת הלימודים תשע"ט

 

  צנים וניצנים בחופשותתוכנית ניל אחדבימים הקרובים, יצא קול קורא. 

  חנוכה ימים במגזר היהודי בחופשת  03 התכנית "ניצנים בחופשות" תפעל

בחופשת החורף ובחופשת ימים  03ובמגזר הלא יהודי  ובחופשת הפסח

 האביב

 לשימוש   אחת לרבעון חברתיות  בתוכנית יפורסם -לקט  פעילויות חינוכיות ,

 במסגרות. הלקט יפורסם גם באתר ניצניםהצוותים החינוכיים 

  החומרים הפדגוגיים ניהוליים שילוו את התכנית , כמו גם הצעות לפעילויות

למידה והעשרה במסגרות בהלימה לחגים ולנושאים שונים אחרים, יפורסמו 

 בכל המסגרות מבעוד מועד, אחת לרבעון לשימוש הצוותים החינוכיים 

   יופץ אחת לחודש ויכלול "טעימות" מהתוכנית בשטח וכן עדכונים המידעון

 שוטפים  

 

 

מי שלקח חלק במאמץ המשותף ליישום התכנית בכלל  לאנו מודים לכ

מוצלחת  להמשך  ניצנים''ובחופשת הפסח בפרט  ומאחלים  המשך שנת 

  .צמיחה והצלחה בשנה הבאה

 

 

 : צנים''רואים ני ןליוהג כתיבת

מנהל היחידה לתוכניות משלימות  -ןממונה תכנית ניצנים, חיים הלפרי -לילך ברקאי      

 מדריכה ארצית בתוכנית, מנהלות התכנית -מדריך ארצי , שרה משה -יורם אדלר למידה,

 .במחוזות

 בתכנית 'ניצנים'מדריכה ארצית  -ענת שורץליון: עריכת הג

      

 


