פרויקט ניצנים – צהרונים לילדי כיתות א'-ב'
המועצה המקומית בית אריה ,בשיתוף משרד החינוך ,מרחיבה את הפעילות החינוכית בחינוך
הבלתי פורמלי ומאריכה את יום הלימודים .הגורם אשר יפעיל את התכנית הינו המתנ"ס
היישובי .במסגרת התכנית יסובסדו ויופעלו מסגרות לימודיות בשעות הצהריים בכפוף להחלטות
הממשלה .הקצבת משרד החינוך הינה עפ"י הדירוג הסוציואקונומי של הרשות בשנת הלימודים
תשע"ט ועפ"י קריטריונים של המשרד.
להלן עיקרי החלטת ממשלה | 2659 -מיום:2.5.2017
להרחיב את התכנית לסבסוד מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים (עד השעה 16:00
או  )17.00לבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך .שיעור השתתפות המדינה יהיה
בהתאם לסכום שייקבע על ידי משרד החינוך ומשרד האוצר ,כשהוא מוכפל בשיעור השתתפות
המדינה בתקצוב מוסדות אלו כיום .מרכיבי התכנית יגובשו ויפוקחו על ידי משרד החינוך ובכלל
זה :רמת השירות ,המענה החינוכי והסטנדרטים הפדגוגיים .מרכיבי התכנית יגובשו ויפוקחו על
ידי משרד החינוך ובכלל זה :רמת השירות ,המענה החינוכי והסטנדרטים הפדגוגיים.
ביום רביעי  29/8/2018התקיימה וועדת היגוי רשותית ובה השתתפו ראש המועצה ,מנכ"ל
המועצה ,מנהלת מחלקת חינוך ,מנהלת התכנית ,מנהלי בתי הספר ונציגי הורים של שני בתי
הספר .בישיבה זו הוחלט על הרחבת הסל הבסיסי ,מכאן שהתכנית תופעל עד השעה  ,17:00היא
תכלול עד  3חוגים בשבוע ,הזנה בהתאם והשגחת משרד הבריאות והחינוך ,וכן בהתאם לצורך
אבטחה .הסעות התלמידים יהיו באחריות ההורים.
בוועדת ההיגוי עלו שאלות שונות ,ולהלן המענים לשאלות שהוצגו:
מהי תקופת הפעילות של הצהרון?
תקופת הפעילות של הצהרון בשנה"ל תשע"ט .3.10.2018-30.6.2018
מהם הימים ושעות הפעילות של הצהרון בבתי הספר?
ימים א'-ה' מסיום שעת הלימודים ועד השעה  ,17:00לא כולל ערבי חג.
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היכן הצהרון יתקיים?
הצהרון יתקיים במרחבי בתי הספר "יהושע גן" בבית אריה ובבית הספר "כנפי רוח" בעופרים.
מה כוללת תכנית ניצנים?
התכנית כוללת פעילות העשרה ממאגר תכניות מאושרות של משרד החינוך ,חוגים ,ארוחה חמה
והכשרת צוותים.
מה הסבסוד לכל ילד ומה עלות ההורים?
התכנית מסובסדת ע"י משרד החינוך בסך של  ₪ 200לילד ,ובתשלום של  ₪ 590לחודש לילד ע"י
ההורים.
האם גם ילדי כיתה ג' יוכלו להשתתף בתכנית?
הוחלט לבדוק היתכנות להפעלת הצהרון גם לילדי כיתות ג' .הודעה מסודרת תצא בנפרד.
האם יתאפשר רישום לצהרון בית ספר רק ל  2-3ימים ולא לכל השבוע?
כיתות א' ב' נכללות בתכנית ועל פי הקול הקורא היא לשבוע מלא בלבד.
כמה שעות פעילות יהיו בימי חופשה ובאילו שעות?
בזמן חופשה לא יתקיימו צהרונים  ,למעט קייטנות בחנוכה ובפסח.
כמה אנשי צוות יהיו בקבוצה ? וכמה תלמידים?
ככלל צוות בצהרונים הוא צוות מנוסה בעל ניסיון בעבודה עם ילדים .הצוות עובר הכשרה
ייעודית לצהרונים ע"י משרד החינוך .כל קב' תכלול בין  18תלמידים ל  34תלמידים  .בכל קב'
יהיה מורה /מדריך בהתאם לקול קורא.
כיצד ניתן לשלם?
ניתן לשלם באמצעות המחאות אישיות /כרטיס אשראי בתשלומים /הוראת קבע בכרטיס
אשראי .החיוב מתבצע בכל חודש בגין החודש הנוכחי ב 10 -לכל חודש.
האם יש אפשרות להסעות?
באחריות ההורים לאסוף את הילדים לא יאוחר מסיום הפעילות.
האם במסגרת הצהרון הילדים יכינו שיעורי בית?
כן ,עד  20ד' עפ"י תכנית מובנית מראש.
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מי חברת ההזנה המספקת את האוכל לצהרונים?
המתנ"ס מתקשר עם מס' חברות הזנה המאושרות ע"י משרד החינוך ,אשר עומדות בכל התנאים
הנדרשים ,ובהתאם לנהלי משרד החינוך ומשרד הבריאות ,כמפורט בחוזרי מנכ“ל:
” הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות חינוך“
” תלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון“
אספקת הזנה:
 באמצעות מערכת ההזנה של משרד החינוך ".
 הזנה עצמאית באמצעות ספקי הזנה מקומיים בפיקוח על תהליכי הכנת מזון ,איכותי
וכמותי.
אילו פעילויות העשרה יהיו וכמה פעמים מגיעים לצהרונים?
פעילות העשרה – הילדים ייהנו מפעילות העשרה חווייתית בנושאים מגוונים  3פעמים בשבוע ,
מתוך מאגר משרד החינוך .הרשות רשאית להוסיף רכיבים נוספים שאינם כלולים ברשימה רק
לאחר קבלת אישור מהמשרד ,ובתנאי שלא תחרוג מהסכום המקסימלי לתלמיד.
האם ילדים בעלי רגישויות זכאים לקבל מנה מותאמת?
לילדים בעלי רגישויות יש לצרף אישור מתאים להצהרת הבריאות  .הרשות המקומית באמצעות
המתנ"ס תזמין את המנה המתאימה (יש ארוחה ללא גלוטן ,סויה  ,שומשום וביצים(למעט
מקרים של רגישות לאגוזים ובוטנים -אז יצטרכו ההורים לשלוח אוכל מהבית ( .אלרגיות
לאגוזים ובוטנים הן בד"כ אלרגיות מסכנות חיים ,לכן חברת הקייטרינג לא מספקת אוכל זה).
וכן ,בהתאם לחוק החדש ,יהיו מנות סטריליות לילדים אלרגיים  ,אך אין אישור לנוכחות ילד
אלרגי בלי סייעת פרטית ואין מימון של משרד החינוך לסייעת .המתנ"ס יפעל באופן פרטני בכל
מקרה לגופו.
לא יתאפשר להביא אוכל מהבית ולא יינתנו הנחות.
אם רשמתי את ילדי לצהרון ובמהלך השנה פוטרתי מעבודתי/יצאתי לחל"ת /חופשת לידה
ואני /מעוניין/ת להפסיק את השתתפות ילדי בצהרון .האם זה אפשרי?
יתאפשר במקרים של פיטורין ,מעבר דירה ,מחלה ,חופשת לידה ובמקרים חריגים בלבד ,וכן
העניין נתון לשיקול דעת המתנ"ס בכפוף להצגת אישורים רלוונטיים.
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האם יש הנחות לאחים?
לא.
מהם נוהלי הביטחון ? האם יש מאבטח?
נוהלי הבטיחות וביטחון עפ"י חוזר מנכ"ל  :בצהרון מעל  100ילדים יהיה מאבטח.

לפרטים נוספים /הבהרות/הערות ניתן לפנות למתנ"ס בימים א-ה בין השעות 08:00-16:00
בטל' 08-9127000 :שלוחה  274או .278

בברכה,
אורנה ספיר
מנהלת תכנית ניצנים
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