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 מבוא  .1 

(, מזמינה בזה הצעות  המועצהאו  המזמין –)להלן  מועצה מקומית הר אדר .א

סודי בהר אדר הי ספרה -בביתב'  -לתלמידי כיתות א' צהרוןלהפעלת 

של משרד החינוך ומרכז השלטון , " מורחבת ניצנים תכנית"מתכונת של ב

  המקומי.

כפי שפורסמו ע"י המשרד החינוך  ונספחיה, מורחבת" ניצנים "תכניתתנאי  .ב

ומרכז השלטון המקומי מהווים חלק בלתי נפרד ממכרז זה ומן ההתקשרות 

 על פיו.

כולל לילד  ₪  785 לילד , בסך חודשי סכום המפעיל יגבה ישירות מן ההורים   .ג

והמועצה  ,9שנקבע ע"י משרד החינוך עבור אשכול סוציואקונומי  ,מע"מ

שאותו היא תקבל מאת כולל מע"מ , ₪  150תעביר למפעיל סכום חדשי של 

 משרד החינוך כהשתתפות בהפעלת התכנית.

 הורים.הלהסיר ספק, המועצה אינה אחראית לגביית הכסף מ .ד

ב' -באגף כיתות א' 13.30-17.00ה' בשעות -בימים א' צהרוןה עיל את יפהזוכה  .ה

 באישור הנהלת בית הספר.במבנה בית הספר וכן יוכל להשתמש  בחדרי ספח 

יסופקו בלעדית ע"י המפעיל , כל הציוד והעזרים הדרושים למתן השירות  .ו

והמועצה לא תספק ציוד או עזרים כלשהם זולת העמדת חללי בית הספר 

 .וריהוט בסיסי של שולחנות וכסאות הקיים בבית השפר וש המפעיללשימ

 הזוכה יישא בעלות אבטחה וכן עלות חשמל ומים כמפורט בחוזה. .ז
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ולמזמין הזכות להאריך  לימודים אחת למשך שנתתקופת ההתקשרות היא  .ח

 בשתי שנות לימוד נוספות.את תקופת ההפעלה 

 

 מסמכי המכרז .3

 תנאי המכרז;  -מסמך א' .א

 הצעת המפעיל. - 'מסמך ב .ב

 חוזה ההתקשרות. -מסמך ג' .ג

 

 הרשאים להשתתף במכרז  .4

בהפעלת , למועד פרסום המכרז  , הרצופותשנים לפחות  5בעל ניסיון של  .א

לצורך בדיקת קיומו של תנאי סף זה, ימציא  בבית ספר יסודי.צהרון 

במעטפת המכרז, פירוט של גופים שהוא פעל בשירותם , תוך ציון המשתתף 

ת השירות ותוך ציון איש קשר שאתו ניתן לאמת את הפרטים ולקבל תקופ

 ממנו המלצות על טיב השירות.

 .לא הועמד לדין ולא הורשע מעולם בעבירת מין  .ב

 בסיס התחרות במכרז .5

 המכרז הוא מכרז איכות והשיקולים לבחירת הזוכה יהיו כדלהלן: .א

 משקל קריטריון
 10% מס' חוגי ההעשרה הניתנים לילד בשבוע

מגוון, מפעילים  –איכות חוגי ההעשרה 
 והתאמה

  

10% 

רמת ההשכלה  –איכות המדריכים 
והניסיון, המלצות המעידות על שביעות 

 רצון
  

15% 

השכלה, ניסיון  –איכות הרכז הבית ספרי 
והמלצות על תפקודו כרכז בשנים 

 הקודמות

25% 

 המפעילהוותק של 
  

15% 

 –התרשמות ממודל ההפעלה של הצהרון 
 סדר היום ומרכיביו

15% 

 10% התרשמות מסדר וארגון ההצעה
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לצורך מתן ,למפגש עם ועדת המכרזים וצוות יועציה  המציעים יוזמנו  .ב

 הבהרות והתרשמות.

 ובבחינת תנאי סף במכרז. היא חובהההשתתפות במפגש המציעים  .ג

המשתתף  יחד עם הצעתו ערבות להבטחת מימוש זכייתו במכרז , ימציא  .ד

ללא ₪  10,000בנקאית אוטונומית ובלתי מותנית לפקודת המועצה , בסך 

 הצמדה, בנוסח הנהוג בבנקים.

 

 מסמכי ההצעה.       4

 מעטפת המכרז תכלול את כל המסמכים שלהלן:  .א

    להוכחת עמידה בתנאי הסף.כל המסמכים הנדרשים  .ב

 יע. ע"י המצ םונספחיו חתו הפעלה חוזה .ג

 ערבות בנקאית כאמור לעיל. .ד

אישור מאת משטרת ישראל  , לפיו אין מניעה להעסיק את המציע מבחינת    .ה

. באם 2001-חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א

 המציע הוא תאגיד, יחול תנאי זה על כל בעלי המניות בתאגיד.

ו בתוקף למשך שנת הכספים אישור שנתי לעוסק מטעם מנהל אגף המכס והבל .ו

הנוכחים והמציע מתחייב לחדשו באם יזכה במכרז למשך כל תקופת 

 ההתקשרות. 

אישור תקף למועד הגשת ההצעה על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות על פי  .ז

 .1976-חוק עסקאות גופים ציבוריים )אכיפת ניהול חשבונות(, תשל"ו

ו כל הסתייגות ביחס אליהם, כל שינוי או תוספת שייעשו במסמכי במכרז א .ח

בין ע"י תוספת ובין במכתב לוואי או בכל דרך אחרת, לא יובאו בחשבון בעת 

 הדיון בהצעה ואף עלולים להוביל לפסילתה. 
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  שונות.      5

 

את מעטפת ההצעה כשהיא חתומה היטב וכוללת בתוכה את כל המסמכים  .א

ולא באמצעות שירותי שלהלן, יש להגיש ביד אישית ) 7שיפורטו בסעיף  

בתיבת המכרזים  _______בשעה  ________הדואר( לא יאוחר מיום 

 . במזכירות המועצהש

, לא תתקבל ותוחזר במדויק מעטפה שלא תוגש עד המועד והשעה הנ"ל .ב

 למציע. 

 

במזכירות  ______ בשעה ________תתקיים ביום  , פתיחת המעטפות .ג

 . המועצה

 
 ימים לחתום על  7יהיה חייב המציע תוך  -יתו הודיע המזמין למציע על זכי .ד

  .מסמכי ההתקשרותכל 

 

 ______________________________שם המציע: 

 

 ____________________של המציע: / ח.פ מס' ת"ז 

 

 ____ מיקוד___ ת"ד __ מס' ______ רחוב_______ ___ : עירכתובת המציע

 

 _________________ס' טלפון בעבודה: מ

 

 _________________ס' פקס בעבודה: מ

 

 __________________מס' טלפון נייד: 

 

   _______________  :תימת המציעח
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  תשע"חבשנת הלימודים  תקצוב רשויות מקומיותלקריטריונים 

 בכל הארץ 8-3בתום יום הלימודים לגילאי  "ניצניםבמסגרת תכנית "להפעלה 

 

 20-46-05-07תקנה תקציבית: 

 רקע ומטרות התקצוב .א

ירחיב את "( המשרד)להלן: "משרד החינוך   2017במאי  21 מיום 2659בהתאם להחלטת הממשלה מספר 

"( לגני הילדים הציבוריים התכניתהתכנית לסבסוד מסגרות לימודיות נוספות בשעות אחר הצהריים )להלן: "

ם כאמור באותה והכל בהתאם לתקופות בתוך שנת הלימודי, ולבתי הספר המתוקצבים על ידי משרד החינוך

 ההחלטה מצורפת כנספח א' למסמך זה.. ההחלטה ובכפוף לאמור בה

ספר בבתי ה ב-ובכיתות אלתלמידים בגני הילדים הציבוריים  "ניצנים"את תכנית יסבסד  המשרד

במוסדות  יתקיימו "ניצנים". , והכל כמפורט בסעיף אוכלוסיית היעד להלןהמתוקצבים ע"י משרד החינוך

 16:00עד השעה ומתום יום הלימודים לפי ימי הלימוד שנקבעו לו לכל מוסד  בהתאמה ימים בשבוע, 5 החינוך,

 לפחות.

)להלן: "אשכול/ות למ"ס"( המעודכן לשנת של הרשות אקונומי  על פי הדירוג הסוציומשרד תעשה ההקצבת 

לרשויות המקומיות )להלן: "(, ותועבר ילד-פר)להלן: " תעריף למשתתף בפועלבמודל של הלימודים תשע"ח, 

 "( המפעילות את התכנית במסגרת הכללים המפורטים בהמשך.הרשות/הרשויות"

בקביעות בפועל משתתפים רשומים וההתלמידים ההרשויות עבור המשרד יתקצב את במסגרת התוכנית, 

תלמידי הרשויות עבור . כמו כן, יתוקצבו 1-5אקונומיים  בגני הילדים הציבוריים באשכולות סוציו "ניצנים"ב

אקונומיים  משרד באשכולות סוציוהבבתי הספר המתוקצבים ע"י  "ניצנים"ב המשתתפים בפועל ב-כיתות א

(1-10).  

 

עבור בתי הספר בתכנית יוכפל המשרד מובהר, כי בהתאם להחלטת הממשלה הנזכרת, שיעור השתתפות 

 בתקצוב מוסדות אלו כיום. המשרד בשיעור השתתפות 

 

ולשיעורי התקצוב השונים ועד ( ייעשה בהתאם לביצוע בפועלהסבסוד עבור הפעלת התכנית כי תשלום מובהר, 

משרד במועדים ה)לפי מספרי התלמידים הרשומים כדין במוסדות, עפ"י נתוני לתקרת ההקצבה המקסימלית 

ככל שהמשרד הוא זה  להלן. כמו כן מובהר, כי 'טהרלבנטיים(, ובהתאם לתנאי התשלום המפורטים בסעיף 

משרד הההזנה של  ניתשלומי המשרד עבור ההזנה בתכנית יועברו אך ורק לזכיי אשר מבצע את ההזנה,

ככל שהזנה תתבצע באופן אחר יש לפעול לפי הנחיות "(. זכיין ההזנה")להלן: באמצעות מינהלת ההזנה 

 דרשבשירותי הזנה של מלהסתייע לתשומת לבכם, במצב שבו בחרה הרשות  להלן. (3המצוינות בסעיף ד )

 החינוך, יבוצעו קיזוזים מהתקציבים המועברים לרשויות. 
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 מסגרת הפעילות .ב

 להלן תנאי סף למסגרת הפעילות:

לכל  בהתאמה ימים בשבוע, 5להפעלת התכנית על מרכיביה היא: המוקצית השבועית מסגרת הזמן  .1

 הלימודים הפורמאליים.לאחר סיום לפי ימי הלימוד שנקבעו לו ו מוסד

ארוחה את הרכיבים הבאים: גם תכלול תעסוק ברובה בהעשרה ובתי הספר גנים ובהפעילות ב ,ככלל .2

 . וסיוע בהכנת שעורי בית למסגרות שבבתי הספר חמה

 חמה לילדים המשתתפים. ארוחת צהרייםמותנית בהגשת  "ניצנים"הפעילות ב .3

  .ועדת היגוי רשותיתקיום  .4

 .בהתאם להנחיות משרד החינוך ועשהחינוכי יליווי הו "ניצנים"הכשרת עובדי  .5

 -כמ תשלא יפח שברשות, לפי מפתח "ניצנים" גן או בי"ס רכז רשותי בהתאם לכמות מסגרותהעסקת  .6

 .להלן)ג(  1ד., כמפורט בסעיף בממוצע מסגרות למשרת רכז 80

 הכלולים במאגר תכניות חינוכיות של משרד החינוך חוגי העשרההפעלת  .7

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/TYH/hp.htm 

 כלהלן: "ניצנים" בית ספר/גן מסגרתעמידה במספר הילדים ל .8

 תלמידים משתתפים בקבוצה של החינוך הרגיל בבתי ספר.  34עד תלמידים ו 18 -מ

 . 1תלמידים משתתפים בקבוצה של החינוך הרגיל בגני הילדים 30עד תלמידים ו 15 -מ

 תלמידים בקבוצה של החינוך המיוחד הנכללות בתכנית, בבתי הספר ובגנים. 12עד 

חריגים ובאישור מיוחד של הפיקוח /היחידה  ניתן לחרוג מהמספרים האמורים רק במקריםהערה: 

בהתאם לנהלי משרד והכל  הבקרות והביקורת ,המנחים הפדגוגיים שיתוף פעולה עם ,המקצועית

 .החינוך

 המדריכים בתכנית יהיו: .9

א. גננת מוסמכת. ב. סטז'רית  ג. אם אין בנמצא תועסק עפ"י סדר העדיפות הבא: גננת  :גני הילדיםב

 .(מפקחת גני הילדים)באישור גני ילדים ניתן להעסיק סייעת 

 בגן: בהתאם למקובל לגבי סייעות בפעילות הגנים בבוקר.( "מדריך )"סייעת תבתפקיד עוזר

  :כ"א בבתי הספר

 מדריךב.  .הוראה בהוראה ו/או בעלי תעודתשיון לעיסוק יבעלי ר  - א. צוות בית הספר

  בעלי הסמכה בחינוך המיוחד. /גננות: מוריםבחינוך המיוחד

 בחינוך המיוחד: בהתאם למקובל לגבי סייעת בפעילות הבוקר. ("מדריך )"סייעת תבתפקיד עוזר

                                                 
1

 בבי"ס. 25 -תלמידים בגן ו 22התחשיב מחושב לפי ממוצע של אנו מסיבים את תשומת לבה של הרשות כי בכל מקרה  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/TYH/hp.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/TYH/hp.htm
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ושכרו ישולם במסגרת התקצוב  מתוך צוות בית הספררכז בית ספרי על ידי המנהל  יבחרכמו כן י

 שותייםרהרכזים ה בסיוע באחריות הרשויות המקומיותהנו יוס המדריכים של התכנית ג לתכנית.

רכז מתוך צוות  העסיקניתן לשלא ככל . המפקחת על הגן )בגני הילדים(או  ביה"סמנהל ובתיאום עם 

להעסיק רכז שאינו מצוות בית  בית הספר, יש לבקש אישור במפורש מהפיקוח של משרד החינוך

 .הספר

 אוכלוסיית היעד .ג

המוכרים שאינם רשמיים שמיים, וכן במוסדות בגנים ובבתי הספר הרתתקיים המסובסדת  התכנית .1

 -לפי חוק הפיקוח על בתי ספר, תשכ"ט  מוכש"ר( ובמוסדות פטור, שיש להם רישיון תקף )להלן: 

 בין:על הרשות לבחור  .מתוקצבים ע"י המשרדואשר  31.12.17בתאריך  לשנת תשע"ח, 1969

רישיון בתוקף עד ה  העביר למשרד את מוסדות שעדיין אין להם רישיון ובקשה עבור להגיש  .א

31.12.17. 

, והכל עד קבלת רישיון בתוקףמועד לבקש מהמשרד לאפשר פתיחת מסגרות באחור בהתאם ל .ב

 .(31.12.17למועד המצויין )

, המתוקצבים 1-5 אשכולות למ"סב אמורים, התכנית מיועדת לתלמידים בגני הילדים ה: בגני הילדים .2

 התכנית אינה מיועדת לגני יוח"א.משרד בתקופת התכנית. העל ידי 

המתוקצבים על ידי האמורים ה"ס היסודיים ביב' ב-כתות א'התכנית מיועדת לתלמידי : בבתי הספר .3

תלמידי השילוב הינם הבהרה: ) חינוך מיוחד. כיתות ובבחינוך הרגיל  משרד בתקופת התכנית,ה

 - בכלל הפעילויות הרגילה תלמידים הלומדים בכיתות הרגילות ועל כן משתתפים כחלק מהכיתה

יוח"א אשר בהתכנית אינה מיועדת לבתי ספר . (התכנית אינה כוללת סייעות אישיות ורפואיות

 ימים. 5לומדים 

ה -בימים אהתכנית מיועדת לתלמידים בעלי צרכים מיוחדים אשר  :בחינוך המיוחד )גנים ובתי ספר( .4

כיתות חינוך מיוחד ניתן לכלול בבקשת התקצוב  .14:30השעה עד מסיימים את יום הלימודים 

 .1א' המצורף שבנספחבהתאם לפירוט 

 מרכיבי התכנית .ד

 כח אדם ושכרמרכיב  .1.ד

 תנאי העסקה לעובדי התכנית בגנים ובבתי הספר  .א

 כל המועסקים בתכנית, בגנים ובבתי הספר, יועסקו בהתאם לנדרש עפ"י כל דין.  .1

אישור משטרה כי בתכנית כמו כן, על הרשות לוודא, כי כל מעסיק יעביר לרשות ביחס לכל עובדיו 

אין כל מניעה להעסקתם במסגרת תכנית זאת, בהתאם להוראות החוק "למניעת העסקה של 

של תקנות  3ראה טופס  –" 2001-למתן שירות לקטינים, התשס"א עברייני מין במוסד המכוון

  ".2003 -"מניעת העסקת עברייני מין במוסד המכוון למתן שרות לקטינים )אישור משטרה( תשס"ג

על הרשות לשמור אצלה את האישורים הנ"ל. מובהר, כי עבור עובד שלא ימצאו אישורים כאמור 

  .לעיל, המשרד לא יוכל להכיר בפעילות
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 הכולל גם את כלדקות  60בת  בפועללשעת עבודה הינו תשלום לעובד עבור שעה  השכר ברוטו .2

 ההכנות הדרושות לביצוע שעה זאת.  

 :"ניצנים"במסגרות ברוטו לשעת עבודה של העובדים המינימלי השכר להלן  .3

 -גננת במסגרות החינוך הרגיל )גנים ובתי ספר(  מדריך/מורה/  -

   .(ונסיעות לשעה כולל עלויות העסקהש"ח  84)המשרד מתקצב לעובד לשעה ברוטו  ש"ח 60

לעובד )המשרד לשעה ברוטו  ש"ח 70 -מדריך במסגרות החינוך המיוחד )גנים ובתי ספר(  -

 .ש"ח לשעה כולל עלויות העסקה ונסיעות 98מתקצב 

 ברוטו ש"ח 37 -במסגרות הגנים ובמסגרות החינוך המיוחד בבתי ספר  /סייעתעוזר מדריך -

 (סיעותונ כולל עלויות העסקה ש"ח 51.8לשעה )המשרד מתקצב  לעובד

כולל עלויות לשעה  ש"ח 104)המשרד מתקצב  לשעהלעובד ש"ח ברוטו  75 - בבית ספר זרכ -

  .(ונסיעות העסקה

תכנית בשעות פעילות בתפקיד זה בבית ספר, יועסק בבית הספר  "ניצנים"בהר כי רכז יו

 מסגרות בממוצע. 4שעות שבועיות עבור  13 עד בלבד "ניצנים"

  הכשרה והנחיה פדגוגית .ב

בהיקף ע"י משרד החינוך  הכשרהיעברו )למעט רכזים רשותיים(  "ניצנים" במסגרותכלל העובדים  .1

תכנית ההכשרה תאושר על ידי  ,(4נספח א') בהתאם למתווה המצ"ב בלבד לפחות שעות 25ל ש

  :במייל "ניצנים"הפיקוח ותוגש לפני ביצועה לאישור מטה התכנית ותועבר לאישורה של מנהלת 

nitzanim.edu@gmail.com  ההכשרות תתחלנה לאחר האישור ובצרוף רשימת משתתפים, וציון

 סמל מוסד למקום ההכשרה. 

לעובדים  –הכשרה טרום תפקיד תדווח  שעת השתתפות בהכשרה נחשבת לשעת עבודה לכל דבר. .2

 .כשעות חודש ספטמבר -שנקלטו לעבודה 

"(. המנחהיעשו ע"י המשרד ו/או נציגיו,  )להלן: " "ניצנים"ההכשרה וההנחיה הפדגוגית  לעובדי  .3

התכנית, בתאום עם הפיקוח במחוז ובשיתוף פעולה  הפעלת הפדגוגי של התחום על המנחה ממונה

 עם הרכז היישובי של התכנית, מחלקת גני הילדים בישוב והרכזים הבית ספריים. 

תכנית )פרטנית, השל  מוסדית מוסדית והחוץהמנחה תוביל ותקיים את ההדרכה הפדגוגית התוך 

הפיקוח ביישוב,  בתיאום תעשה קבוצתית, השתתפות במפגשיי צוות וועדות נדרשות(. עבודתה

בשיתוף ובתיאום גננות מובילות בבוקרי היום עם אגף החינוך, מחלקת גני הילדים ברשות 

לחינוך קדם  האגף, המשרד למדיניות , בהלימהיהמקומית, תוך מתן מענה פדגוגי לרכז היישוב

 . המשרד במטה "ניצנים" יסודי, יסודי ומנהלת

  "(רכז רשותי)להלן: "רשותי  "ניצנים"רכז  .ג

בחינוך/הוראה וניסיון של הוראה לפחות בעל השכלה של תואר ראשון על הרשות להעמיד רכז רשותי 

ברשות כפי שמופיעים  תכניתמרכיבי ה להפעלת כלריכוז וללב'(  -בגיל הרך )גן  שנים 3בפועל של לפחות 

 .2בנספח א'. הגדרת התפקיד, היקף המשרה ותנאי ההעסקה כמפורט במסמך קריטריונים זה

  

mailto:nitzanim.edu@gmail.com
mailto:nitzanim.edu@gmail.com
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במחוז או מפקח מטעמו לגבי התאמת  "ניצנים"רפרנט המפקח יש לקבל אישור להעסקתו מראש מ

ושלים במשרד החינוך ביר "ניצנים"הרכז הרשותי לתנאים הנזכרים. האישור יועבר למטה תכנית 

 "(. מטה התכנית" )להלן:

. מקרים ובכל מקרה לא ע"י מפעיל התכנית ברשות הרכז הרשותי יועסק על ידי הרשות המקומית

 חריגים  יובאו לאישור מטה התכנית. 

מסגרות  80 -היקף העסקת הרכז הרשותי היא בהתאם למספר המסגרות שברשות, לפי מפתח של כ

 .למשרת רכז

ש"ח לחודש כולל כל עלויות מעסיק,  9,702הרכז הרשותי מתוקצב לפי עלות שכר למשרה מלאה בסך 

 חודשי העסקה החודש הראשון מיועד להיערכות.   11כחוק. הרכז מתוקצב לפי 

  מרכיב העשרה פדגוגית .2.ד

 חוגי העשרה בשבוע )בהתאם לעלות ומורכבות החוג(.  1-2מתוקצבות עבור  "ניצנים"כלל מסגרות 

תקציב ההעשרה מיועד לרכישת תכניות חיצוניות מתוך מאגר התכניות המאושרות ורשומות במאגר 

משרד החינוך כולל החומרים המתכלים ועזרים פדגוגיים הדרושים לתכניות אלו. ככל שמסגרת 

החוגים, ניתן לרכוש בסכום הנותר חומרים מתכלים ועזרים פדגוגיים  התקציב לא תנוצל במלואה עבור

 "ניצנים"נוספים. באחריות הרשות )באמצעות המפעיל מטעמה( לקיים את הפעילות לכלל מסגרות 

 . 5בנספח א'במסגרת תקציב ההעשרה, וכל זאת ובהתאם למתווה המצורף 

ם כלולים נכון למועד פרסום קול קורא זה הערה: מפעילי תכניות העשרה מטעם הרשות המקומית שאינ

מאגר, בהתאם לכללי משרד החינוך. המשרד לא יתקצב בבמאגר התכניות של המשרד, רשאים להירשם 

 .  2017פעילויות העשרה עבור מפעילים שלא נרשמו באתר עד סוף שנת 

 מרכיב ההזנה .3.ד

בהתאם לנהלי משרד  ,על הרשות לדאוג לכך שכל הילדים יקבלו ארוחת צהריים חמה ומזינה .א

  החינוך ומשרד הבריאות.

 :חוזרי מנכ"ל

 "הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות החינוך" 

 -cationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2http://cms.education.gov.il/Edu

90.htm-2-2-1-8-2016-2/HoraotKeva/K 

 

 ים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזון""תלמיד

-http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2

92.htm-2-2-1-4-2016-2/HoraotKeva/K 

אספקת ההזנה תהיה באמצעות מערכת ההזנה של המשרד )וקיזוז  1-3 ותלכל הרשויות באשכול .ב

 עלותה מהרשות(. 

 מסלולים: 2רשאיות לבחור בין  4-10רשויות באשכולות  .ג

  

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-8-1-2-2-90.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-8-1-2-2-90.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-8-1-2-2-90.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-4-1-2-2-92.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-2/HoraotKeva/K-2016-4-1-2-2-92.htm
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הזנה שימוש במערכת ההזנה של המשרד, ספקי ההזנה מטעמו וקיזוז עלות ההזנה )להלן: " .1

 רשות שתבחר במסלול זה תחויב בהתאם למחירי המשרד. "(.מהמערכת

מקומיים בפיקוח של זכיין ההזנה על תהליכי הכנת המזון, איכותו וכמותו שימוש בספקי הזנה  .2

 "(.הזנה עצמאית)להלן: "

תסופק , אשר יבחרו בכך 4-10וכן לרשויות מאשכול  1-3אשכולות לרשויות ב תכניתההזנה ב .ד

 הרשות המקומית ובאחריותהבהתאם להזמנה שתעשה ע"י  מערכת ההזנה כאמור לעיל, באמצעות

 .תכניתבבפועל בהתאם למס' התלמידים המשתתפים  "ניצנים"עבור כל 

לעדכן את כמות המנות המוזמנות  באמצעות המוסד החינוכי( ניתן גם באחריות הרשות המקומית )

וכן לאשר את כמות וסוג המנות שהתקבלו בהתאם למספר המשתתפים בפועל בכל יום פעילות, 

  , בכתובת:לדווח על תקלות לספק ההזנה הרשות. באחריות בכל יום פעילות

itzanim@hazana.co.iln 

מובהר כי ככל שהרשות לא דאגה לעדכון כאמור לעיל, והוזמנו מנות מעבר למספר המשתתפים 

 .  ההוצאות לא יוכרו במסגרת התכניתבפועל, 

 :יום "בהזנה מהמערכת"למנה ל)כולל מע"מ( להלן המחירים 

 סוג מנה סוג מוסד
מחיר למנה )*( כשרות 

 ש"ח -רגילה 

מחיר למנה )*( כשרות 

 ש"ח -מיוחדת 

 16.08 13.52 תפזורת גן

 17.40 14.48 חמגשית בית ספר

 .)*( המחירים מעודכנים לשנת הלימודים תשע"ז

 לעשות זאת בתנאים שלהלן: תוכל בהזנה עצמאיתאשר תבחר  , ומעלה 4 למ"ס רשות מאשכול .ה

 .של המשרדאת נתוני התלמידים במערכת ההזנה באחריות הרשות להזין  .1

 כדין. או מי מטעמה, הספק נבחר ע"י הרשות .2

נהלת ההזנה של ולשתף פעולה עם מהחינוך משרד משרד הבריאות והספק חייב לעמוד בכללי  .3

 . המשרד

 הספק יבוקר ויפוקח ע"י מנהלת ההזנה של המשרד. .4

 .(3א' )מצורף בנספח על הספק לחתום על מסמך שתוף פעולה עם מינהלת ההזנה .5

ת לא תוכל לרכוש ממנו הזנה עבור הרשו ,לא יעמוד בכללי הבקרה והפיקוחאם הספק  .6

הרשות ע"י אחד מספקי ההזנה כפי של  "ניצנים". במקרה כזה ההזנה תסופק ל"ניצנים"

 .ועלות ההזנה תקוזז מכספי המשרד המגיעים לרשות שתקבע המינהלת

 (.ט'" )סעיף דיווח כמפורט בסעיף "תנאי תשלום מובהר, כי על הרשות ישנה חובת .7

  

mailto:nitzanim@hazana.co.il
mailto:nitzanim@hazana.co.il


 מדינת ישראל
 משרד החינוך 
 המנהל הפדגוגי

 תכניות משלימות למידה
 

7 

 

 ועדות היגוי  .4.ד

, ברשות ראש הרשות או מנהל אגף החינוךרשותית רשות תקים ועדת היגוי ה - ועדת היגוי רשותית

 פעמים בשנה. 3אשר תתכנס לפחות 

בהתאם לתקצוב  -ליסודי ולקדם יסודי  (6בפורמט המצ"ב )נספח א'גיבוש תכנית עבודה רשותית 

  או המנחה הפדגוגישל בתי הספר ומפקחות גני הילדים  ע"י הפיקוח שתאושרהמאושר ע"י המשרד 

 והרכז הרשותי. 

בבית הספר. הוועדה תכלול  "ניצנים" תכניתמנהל ביה"ס יקים ועדת היגוי ל - ועדת היגוי בית ספרית

 "ניצנים"זה יגבש את התכנית למסגרות  הצוות החינוכי. צוותהבית ספרי ו "ניצנים"המנהל, רכז את 

 .המנחהאו  התכנית תאושר על ידי הפיקוח ולנהלי התכנית. בהתאם לצרכים

 תכנית עבודה פדגוגיות  .5.ד

תקבע בהתאם לעקרונות שגובשו  /מסגרתלכל גן ילדיםדגשים לתכנית העבודה בצהרי היום  - גנים

מאריכה הבוקר במידה וגננת  ,"ניצנים"בוועדת ההיגוי הרשותית, תאושר ותחתם ע"י מנהלת הגן וגננת 

תוך ראיית  או המנחה תחתם גם על ידי הרכז הרשותי, התכנית "ניצנים"שעות עבודתה גם לאת 

 .המאחד ברצף החינוכי והמייחד את הפעילות ההפגתית בצהרי היום

 התוכניות יאושרו ויחתמו על ידי מנהל בית הספר והרכז הבית ספרי. - בתי ספר

( יישמרו אצל הרכז הרשותי בתי הספר והגנים) המוסדיותעותקים חתומים ומאושרים מכל התכניות 

בתיק ריכוז אשר ימצא ברשות ובכל עת לרשותה. כמו כן, כל התכניות תשמרנה במוסדות החינוך  

בגן(  ותהיינה זמינות לצילום ע"י  "ניצנים")מסמך הדגשים לתכנית העבודה בגני הילדים ימצא בתיק 

 הבקרים של המשרד אשר יגיעו למוסד. 

 גית הרשותית העבודה הפדגו תכניתהגשת 

, אל 2017באוגוסט  15תאושר לא יאוחר מיום ותוגש לפיקוח או למנחה תכנית העבודה הרשותית 

פרטי המפעילים מטעמם  אתתכנית העבודה יש לצרף פרוטוקול ראשון של ועדת ההיגוי הרשותית וכן 

 . כדין ולאחר שנבחר

 הוראות מנהליות לתפעול התכנית  .ה

בדרך של הפעלה עצמית של הרשויות, במישרין או  תכניתתתוקצב הבשנת הלימודים תשע"ח  .1

התוכניות תפעיל את הרשות  באמצעות מפעיל שהרשות תיבחר בו בהליך המתחייב ע"פ החוק.

בעצמה ותהיה אחראית לכלל מרכיבי התכנית. הרשות רשאית לרכוש שירותים להפעלת התכנית, 

רשות מקומית הבוחרת לרכוש שירותים מזכיינים ין. כולה או חלקים ממנה, מזכיינים אשר נבחרו כד

 תעמוד בכל התנאים המצטברים שלהלן:

 קול קורא זה על נספחיו יצורף כנספח להתקשרות עם זכיין. .א

ההתקשרות עם זכיין לא תעמוד בסתירה להוראות והנחיות קול קורא זה על נספחיו. ככל  .ב

 שימצא לנכון. שתמצא סתירה כאמור, המשרד רשאי לנקוט בכל האמצעים
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 ניםההתקשרות עם הזכיי מיהסכו התנאים את ,להציג בפני המשרד על הרשות - שותידרבמידה  .2

 . כדין וולאחר שנבחר תכניתמבקשת להפעיל את ה םאית

הכנסות בהם יירשמו כל קבוצת כרטיסי חשבון נפרדת לנהל את חשבונות התכנית בעל הרשות  .3

, תוך כללי הדיווח שיועברו בהמשךובהתאם ל בחלוקה  לפי שנות לימודיםבתכנית,  הרשותהוצאות ו

זאת גם במקרים בהם הגביה בפועל נעשית  י ההוצאה שמרכיבים את התכנית.הפרדה בין כ"א מסעיפ

למען הסר ספק מובהר, כי על הרשות לנהל משק כספים סגור בכל בנוגע להוצאות ע"י גורם אחר. 

 . כפי שמתואר במסמך זה הסטנדרט הבסיסיוהכנסות עבור 

נהל את חשבונות התכנית בכרטיסי חשבון נפרדים המקומית לוודא כי כל זכיין מטעמה יעל הרשות  .4

 . בחלוקה לפי שנות לימודים התכניתהוצאות הכנסות ובהם יירשמו כל 

כל הרשויות אשר המשרד רשאי להוציא הנחיות מפורטות נוספות ככל שתידרשנה והן תחייבנה את  .5

 יפעילו את התכנית.

ולגזבר למנהל אגף החינוך  משרד החינוךכל ההנחיות המפורטות והטפסים הרלוונטיים יועברו ע"י  .6

  המקומית. ברשות

היו על הרשות המקומית לוודא כי הורים שבחרו לפנות לצהרונים המפוקחים ע"י משרד הרווחה לא י .7

המשרד לא יסבסד מסגרת שההורים בה מסובסדים זה מכבר ע"י . "ניצנים"לפנות לתכנית  רשאים

 משרד הרווחה. 

נית החדשה ומעוניינת ז בגילאים בהם מופעלת התכ"רשות שהפעילה את תכנית מיל"ת בשנה"ל תשע .8

קול קורא בתכנית "ניצנים",  מסגרת פנייתה לקבלת תקצוב במסגרתלהפעילה גם בשנת תשע"ח, ב

את מלוא הפוטנציאל שבדעתה להפעיל תוך ציון היקף המסגרות שימשיכו לפעול בתכנית  תציין

רשות  כי יובהרז ויופעל באותה מתכונת. "בהיקף שלא יעלה על היקף לשנה"ל תשע , וזאתת"מיל

 עבור מסגרות אלו. "ניצנים"ת לא תתוקצב בתכנית "המפעילה מסגרות במסגרת תכנית מיל

הרשות המקומית תתחייב כי בכל ההתקשרויות שלה עם גוף/ים מפעיל/ים חיצוני/ים במסגרת  .9

, קבלני משנה, בעלי מקצוע ונותני שירותים למיניהם )לרבות  מכרזים ובחוזים עם ספקים, קבלנים,

 3-8ם הלימודים לגילאי חברת הקייטרינג וחברת האבטחה( בקשר להפעלת התכנית "ניצנים" בתום יו

הרשות וכמקובל נשוא קול קורא זה, תדרוש קיומם של ביטוחים לפי שיקול דעתה של בכל הארץ 

ביטוחי חבות מעבידים וביטוחי  חי אחריות מקצועית, ביטוחי רכוש,)ביטו בהתקשרויות הרשות

ות כלפי צד שלישי לפי העניין( בגבולות אחריות סבירים להיקף הפעילות לפי שיקול דעתה של אחרי

מדינת   מור ככל שידרשו, תדרוש הרשות כיכא  בביטוחי חבות ות.הרשות וכמקובל בהתקשרויות הרש

באותו  משרד החינוך תיכלל כמבוטחת נוספת, בגין אחריותה למעשים ו/או מחדלים של הנ"ל -ישראל 

ייכלל סעיף ויתור על זכות  ככל שידרשו. בביטוחי הרכוש, מעמד שיהיה לרשות המקומית.

ט כלפי מי שגרם לנזק משרד החינוך וכלפי עובדיהם למע - השיבוב/התחלוף גם כלפי מדינת ישראל

     .בכוונת זדון

הרשות המקומית   בכל הארץ, 3-8כנית "ניצנים" בתום יום הלימודים לגילאי הפעלת ת בקשר עם

בפוליסת מתחייבת לערוך ביטוחי חבויות שלא יפחתו מהדרישות כלפי גופים מפעילים כאמור לעיל. 

משרד החינוך בגין  -הרחבת שיפוי לטובת מדינת ישראל תיכלל החבות של הרשות המקומית 
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ת אחריותה למעשים ו/או מחדלים של הרשות המקומית והפועלים מטעמה. מובהר בזאת כי הרחב

משרד החינוך או מי מטעמם לרבות מתן  -השיפוי אינה מכסה מעשים ו/או מחדלים של מדינת ישראל 

 .עם התוכנית הנחיות, פיקוח ונהלים, בקשר

בביטוחי הרכוש של הרשות המקומית  ייכלל סעיף ויתור על זכות השיבוב/התחלוף כלפי מדינת 

משרד החינוך המועסקים  -בדי מדינת ישראל משרד החינוך בגין נזקים שנגרמו על ידי עו - ישראל

שגרם לנזק בתוכנית במישרין על ידי הרשות המקומית ומקבלים את שכרם ממנה, למעט כלפי מי 

 .בכוונת זדון

משרד החינוך, הרשות תציג אישור על קיום ביטוחים  -במקרה של תביעה/טענה נגד מדינת ישראל 

 שנדרשו בסעיף הביטוח לעיל, לבקשת משרד החינוך.

כמו כן במסגרת הגשת הבקשה תצהיר הרשות המקומית כי היא עומדת בהתחייבויות האמורות 

 .בסעיף זה

 בקשת ההקצבה .ו

 יםהעומדח ו"הלימודים תשענים להיפתח בשנת נהמתוכ ברשות "ניצנים"עבור בקשה  תגישהרשות 

. בלבד בטופס הבקשה המצ"בבתנאים המינימאליים המפורטים לעיל )כולל מוסדות מוכש"ר ופטור(, 

 . 2ב'-ו 1, מצ"ב  כנספחים ב'והתחייבות הרשות טופס בקשת ההקצבה

ולשיעורי התקצוב  ,ייעשה בהתאם לביצוע בפועל "ניצנים"עבור הפעלת תכנית ובהר כי התשלום מ

משתתף בפועל ובהתאם המקסימלית להחודשית השונים )רשמי, מוכש"ר ופטור( ועד לתקרת ההקצבה 

 להלן. ח'לתנאי התשלום המפורטים בסעיף 

   :"ניצנים"מרכיבי רמת השירות של תכנית  .ז

ל ידי הרשות לצורך ברשות מתאפיינת על ידי סל השירותים אשר יבחרו ע "ניצנים"רמת השירות של  .1

 "(. רמת השירות)להלן: " "ניצנים"הפעלת 

מרכיבי רמת השירות הבסיסית שאינה נמוכה ברמת שירות  "ניצנים"על הרשות להפעיל את  .2

 :     המפורטת להלן "(סטנדרט בסיסי)להלן: "שאינה כוללת את ימי החופשה )מינימלית( 

 סטנדרט בסיסי : - מרכיבי התכנית

 
 5מודל  4מודל  3מודל  2 מודל  1מודל 

 רכיב
גני ילדים רשמיים 

ומוכרים שאינם 
  רשמיים

 לא ביוח"אבי"ס 
 (ימים 6פועלים ) 

לא בי"ס 
 ביוח"א 

 (ימים 5פועלים )

בי"ס רשמי 
 א "ביוח

 (ימים 6 יםפועל)

בי"ס מוכש"ר 
 א "ביוח
 ימים( 6)פועלים 

 184 מס' ימי לימוד בשנה

 

184 184 184 184 

 184 הזנהמס' ימי 

 

184 184 36 36 
מספר ימי הפעלה 

 5 בשבוע

 

5 5 5 5 

 2.25 מס' שעות סייעת ביום

 

0 0 0 0 

מספר שעות מדריך 
 2.25 ביום 5 ראשי / גננת

 

3.4 2.72 1.8 1.0 

סה"כ שעות הפעלה 
 414 בשנה סייעת

 

0 0 0 0 
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 5מודל  4מודל  3מודל  2 מודל  1מודל 

 רכיב
גני ילדים רשמיים 

ומוכרים שאינם 
  רשמיים

 לא ביוח"אבי"ס 
 (ימים 6פועלים ) 

לא בי"ס 
 ביוח"א 

 (ימים 5פועלים )

בי"ס רשמי 
 א "ביוח

 (ימים 6 יםפועל)

בי"ס מוכש"ר 
 א "ביוח
 ימים( 6)פועלים 

סה"כ שעות הפעלה 
 414 מדריך ראשי / גננת

 

625.6 500.48 331.2 184 
מס' ילדים ממוצע 

 22 בקבוצה

 

25 25 28 28 
עלות מדריך ראשי / 

כולל  גננת בשעה
 84 עלויות העסקה

 

84 84 84 84 
 עלות סייעת לשעה

 51.8 )כולל עלויות העסקה(

 

0 0 0 0 
סה"כ עלויות שכר 

גננת / מדריך /   -צוות 
 56,221 חודשים 10-סייעת ל

 

52,550 42,040 27,821 15,456 
השתלמויות אנשי 

 3,440 צוות

 

3,440 3,440 3,440 3,440 
סה"כ עלות רכזים 

 1,334 לשנה לקבוצה

 

12,438 8,611 8,611 4,784 
ארוחת צהריים + פרי 

סטנדרט מחייב  -
כולל תקורה בממוצע 

 15.0  על ההזנה

 

16 16 16 16 
סה"כ עלות ארוחות 

 60,720 כולל תקורה(לשנה )

 

73,600 73,600 16,128 16,128 
 11,040 סה"כ חוגי העשרה 

 

11,040 11,040 11,040 11,040 

 2700 ציוד מתכלה לשנה

 

1,300 1,300 - 
ניהול ותפעול  

מינהלה,  -יקט הפרו
 קיון, חשמלירישום, נ

 7,474 (הפעילותעל  10%) וכו

 

8,077 6,643 4,841 3,472 
סה"כ עלות שנתית 

 142,929 לקבוצה

 

162,446 146,675 72,131 54,320 
סה"כ עלות שנתית 

 6,497 לילד

 

6,498 5,867 2,576 1,940 
סה"כ עלות חודשית 
 650 לילד לחודשי הלימוד

 

650 587 258 194 
 

 :הערות

בכל מקרה השתתפות המשרד . בשנת הלימודים תשע"חימי לימוד  184-הסטנדרט מתייחס ל .א

 תהיה בהתאם לביצוע בפועל. 

של שתי , בתי ספר 100%-. בתי הספר רשמיים מתוקצבים ב100%-כל גני הילדים מתוקצבים ב .ב

מוכרים שאינם , בתי ספר )רשת החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני(הרשתות החרדיות 

 ומוסדות הפטור יתוקצבו בהתאם לשיעור התקצוב של המשרד את המוסדות  רשמיים 

תשלום לוות ובכלל זה ההוצאות הנכוללות את כל עלויות השכר לשעה אשר מוצגות בטבלה  .ג

 העלויות הסוציאליות, כחוק.

לא יפחת לשעה , ובלבד ששכר העובדים ברוטו 10%ניתן יהיה לנייד בין רכיבי התכנית עד  .ד

 -ו יוחד בחינוך המ /מדריךש"ח למורה/גננת 70, מדריךמורה/גננת/לש"ח   60מהמופיע בטבלה )

 . לסייעת(ש"ח   37

 כספי תכנית "ניצנים" ינוהלו בכרטסת נפרדת כמשק כספים סגור. .ה



 מדינת ישראל
 משרד החינוך 
 המנהל הפדגוגי

 תכניות משלימות למידה
 

11 

 

ילות נוספות, חוגים ימי חופשה, שעות פעפעילות ברשות אשר תבחר להפעיל שירותים נוספים כגון:  .3

  )תשלומי הורים בתוספת סבסוד המשרד( כולל מירבי עד לגובה זאת רשאית לעשות  נוספים וכד',

 . )להלן: "המודל המקסימלי"( לחודש לילד ש"ח  935של 

הבסיס )שירותים  "ניצנים"רכיבי תוספת לבחירה מעל  לתלמיד לחודש עבורתשלום תוספת להלן 

 נוספים(:

 ש"ח לחודש. 75בתי ספר אנשי צוות.  2ש"ח עבור  150גנים  - 17:00עד השעה  "ניצנים"הארכת  .א

 .ש"ח בגנים ובבתי ספר 30 עד  -תוספת שעת העשרה שבועית  .ב

 ש"ח בגנים ובבתי הספר. 105 -ימים בממוצע  14פעילות בימי חופשה במהלך שנת הלימודים לפי  .ג

 ש"ח. 25 -אבטחה בבתי הספר  .ד

 ש"ח. 155 -תוספת סייעת מעבר לתקן  .ה

  .הרשות המקומית ה שלשיקול דעתל -הנחות להורים  .ו

הממוצע בה למסגרת אינו עומד במס'  רשות המקומית שמספר התלמידים -מסגרות קטנות  .א

, רשאית לפנות לוועדת חריגים במשרד בבי"ס( בתחשיב זה 25-בגן ו 22התלמידים הממוצע )

  ובמידת האפשר, יינתן לה מענה תקציבי חריג.

הרשות רשאית להוסיף רכיבים נוספים שאינם כלולים ברשימה זו, ובלבד שקיבלה את אישור המשרד 

 ש"ח. 935לתלמיד לא יעלה על  ושהסכום המקסימאלי

 )*( ילדעבור חודשים(  10תקצוב המדינה ברמה שנתית )עבור 

 5מודל  4מודל  3מודל  2מודל  1מודל  

 גן רגיל 
 ס רגיל "בי
 (ימים 6)

 בי"ס רגיל
 (ימים 5) 

רגיל א בי"ס "יוח
 ימים( 6) רשמי

רגיל בי"ס יוח"א 
מוכר שאינו 

 רשמי

 לתלמיד עלות מלאה שנתית דגם בסיסי

 6,500 6,500 5,870 2,580 1,940 

 השתתפות שנתית של המשרד דגם בסיסי לתלמיד

 1,940 2,580 5,370 6,000 6,000 1אשכול 

 1,940 2,580 5,370 6,000 6,000 2אשכול 

 1,940 2,580 5,370 6,000 6,000 3אשכול 
 1,132 1,505 3,500 3,500 3,500 4אשכול 

 970 1,290 3,500 3,000 3,000 5אשכול 

 6אשכול 

 

3,000 3,000 1,290 970 

 7אשכול 

 

2,000 2,000 860 647 

 8-10אשכולות 

 

1,500 1,500 645 485 

)*( התקצוב ברמה הבסיסית ינתן עבור כל ילד זכאי, כולל ילדים בחינוך המיוחד. לגבי השלמה 

 להלן.מסגרות החינוך המיוחד, ראה בדיפרנציאלית עבור ילדים 

 .התקציב בפועל משתנה בהתאם למספר ימי הלימודים בפועל בשנה -אומדן  *(*)



 מדינת ישראל
 משרד החינוך 
 המנהל הפדגוגי

 תכניות משלימות למידה
 

12 

 

 תקצוב דיפרנציאלי של המדינה ברמה שנתית )עבור 10 חודשים( לפי תלמיד חינוך מיוחד

בכדי למנוע מצב שבו יושת נטל תשלומים גבוה יותר על הורי התלמידים בחינוך המיוחד, כאמור לעיל, ו

משרד יתקצב בכל אשכול למ"ס את עלות המסגרת הבסיסית לפי תלמיד, בניכוי תשלומי ההורים ה

 .המאושרים לאותו אשכול למ"ס

בנוסף, המשרד יתקצב את תלמידי חינוך מיוחד אשר משתתפים במסגרות חינוך מיוחד במלוא העלות 

 כמפורט להלן: סוג הלקות ושעת סיום הלימודים,המוסד, ומאפייני הנוספת בהתאם לסוג 

 12מודל  11מודל  10מודל  9מודל  8מודל  7מודל  6מודל  

 

חנ"מ גן 
רשמי 
לקויות 

 קלות

גן חנ"מ 
מוכש"ר 
לקויות 

 קלות

גן חנ"מ 
מוכש"ר 
לקויות 
 קשות

 בתי"ס לא ביוח"א  
 .ימי לימוד 6

 12:45סיום לימודים 
כיתות חנ"מ לקויות 

11,12,17,20,23,29,30,31 

 בתי"ס לא ביוח"א
 .ימי לימוד 6  

 14:30סיום לימודים 
כיתות חנ"מ לקויות 
11,12,15,26,24,16,31 

בתי"ס 
יוח"א 
 רשמיים

 ימי לימוד 6 
 כיתות חנ"מ

בתי"ס 
"א יוח

 מוכש"ר
ימי  6 

 לימוד
כיתות 
 חנ"מ

 עלות מלאה שנתית דגם חינוך מיוחד בסיסי לתלמיד
כל 

 האשכולות
13,833 16,334 11,938 20,089 13,456 10,573 7,015 

 עלות מלאה שנתית דגם בסיסי לתלמיד

 6,500 6,500 6,500 6.500 6,500 2,580 1,940 

חינוך מיוחד השלמה דיפרנציאלית לדגם בסיסי לתלמיד -השתתפות שנתית של המשרד   

כל 
 האשכולות

7,333 9,834 5,438 13,589 6,956 7,993 5,075 

 
 סטנדרט בסיסי : -מרכיבי התכנית בחינוך  המיוחד 

 גנים בחינוך המיוחד
 8מודל  7מודל  6מודל  

 רכיב
לקויות  -גנים רשמי חנ"מ 

. 16,17,20,23,29,30קלות 
 14:00סיום לימודים 

לקויות  -גנים מוכש"ר 
 30, 16,17,20,23,29קלות 

 13:20שעת סיום לימודים 

לקויות  - גנים מוכש"ר
שעת  11,12,15,26,24קשות 

 14:30סיום לימודים 

 184 184 184 מסי ימי לימודים בשנה

 184 184 184 מס' ימי הזנה בשנה

 5 5 5 מס' ימי הפעלה בשבוע

 1.75 2.91 2.25 מס' שעות סייעת ליום

 1.75 2.91 2.25 מדריך ראשי/גננת ביום מס' שעות

 322 535.44 414 מס' שעות גננת/מורה לשנה

 322 535.44 414 מס' שעות סייעת לשנה

 8 8 8 מס' ילדים ממוצע במסגרת

 98 98 98 עלות שכר גננת/מורה לשעה

 51.8 51.8 51.8 עלות שכר סייעת לשעה

גננת/ מדריך/  - סה"כ עלויות שכר צוות

 48,236  80,209  62,017 ימים 184חודשים  10 -סייעת ל

  3,440  3,440  3,440 השתלמויות אנשי צוות
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 8מודל  7מודל  6מודל  

 רכיב
לקויות  -גנים רשמי חנ"מ 

. 16,17,20,23,29,30קלות 
 14:00סיום לימודים 

לקויות  -גנים מוכש"ר 
 30, 16,17,20,23,29קלות 

 13:20שעת סיום לימודים 

לקויות  - גנים מוכש"ר
שעת  11,12,15,26,24קשות 

 14:30סיום לימודים 

  1,334   1,334  1,334 סה"כ עלות רכזים לשנה

סטנדרט מחייב  -ארוחת צהריים + פרי 
  15  15  15 בממוצע כולל תקורה על ההזנה

סה"כ עלות ארוחות לשנה )מחיר המשרד 
מקומי הלטון שהכולל תקורה, מחיר 

  20,080  22,080  22,080 ללא תקורה(
העשרה וציוד מתכלה סה"כ עלות חוגי 

  11,040  11,040  11,040 לשנה

  2,700   2,700  2,700 ציוד מתכלה לשנה
סה"כ עלות שנתית לקבוצה לפני 

תקורה/הנחות )פרט לרכיב ההזנה 
  88,830  120,803  102,611 שבתקורה מגולמת בתוכו(

 סה"כ עלות שנתית לקבוצה עבור
/ פעילות לא כולל הזנה לפני תקורה

  66,750  98,723  80,531 הנחות
מינהלה, רישום,  -תקורה על פעילות 

  6,675  9,872  8,053 (10%תפעול, ניקיון, חשמל )

  95,505  130,675  110,664 סה"כ עלות שנתית לקבוצה

  11,938  16,334  13,833 סה"כ עלות שנתית לילד
סה"כ עלות חודשית לילד לחודשי 

  1,194  1,633   1,383 הלימוד
 

 כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר 

 12מודל  11מודל  10מודל  9מודל  

 רכיב

 בתי"ס לא ביוח"א
 .ימי לימוד 6  

 12:45סיום לימודים 
כיתות חנ"מ לקויות 

11,12,17,20,23,29,30,31 

 בתי"ס לא ביוח"א
 .ימי לימוד 6  

 14:30סיום לימודים 
לקויות  כיתות חנ"מ

11,12,15,26,24,16,31 

בתי"ס יוח"א 
 רשמי

 ימי לימוד 6  
 כיתות חנ"מ 

בתי"ס יוח"א 
 מוכש"ר

 ימי לימוד 6 
 כיתות חנ"מ 

 184 184 184 184 מסי ימי לימודים בשנה

 36 36 184 184 מס' ימי הזנה בשנה

 5 5 5 5 מס' ימי הפעלה בשבוע

 1.0 1.8 1.75 3.5 מס' שעות סייעת ליום

 1.0 1.8 1.75 3.5 מדריך ראשי/גננת ביום מס' שעות

 184 331 322 644 מס' שעות גננת/מורה לשנה

 184 331 322 644 מס' שעות סייעת לשנה

 8 8 8 8 מס' ילדים ממוצע במסגרת

 98 98 98 98 עלות שכר גננת/מורה לשעה

 51.8 51.8 51.8 51.8 עלות שכר סייעת לשעה

גננת/ מדריך/  - סה"כ עלויות שכר צוות
  48,236  96,471 ימים 184חודשים  10 -סייעת ל

 
49,614 

 
27,563 

 3,440 3,440  3,440   3,440 השתלמויות אנשי צוות

 4,784 8,611  12,438  12,438 סה"כ עלות רכזים לשנה

סטנדרט  -ארוחת צהריים + פרי 
 16 16  16  16  מחייב בממוצע כולל תקורה על ההזנה
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 12מודל  11מודל  10מודל  9מודל  

 רכיב

 בתי"ס לא ביוח"א
 .ימי לימוד 6  

 12:45סיום לימודים 
כיתות חנ"מ לקויות 

11,12,17,20,23,29,30,31 

 בתי"ס לא ביוח"א
 .ימי לימוד 6  

 14:30סיום לימודים 
לקויות  כיתות חנ"מ

11,12,15,26,24,16,31 

בתי"ס יוח"א 
 רשמי

 ימי לימוד 6  
 כיתות חנ"מ 

בתי"ס יוח"א 
 מוכש"ר

 ימי לימוד 6 
 כיתות חנ"מ 

)מחיר  עלות ארוחות לשנה סה"כ
לטון שההמשרד כולל תקורה, מחיר 

 4,608 4,608 23,552  23,552 מקומי ללא תקורה(ה
סה"כ עלות חוגי העשרה וציוד מתכלה 

  11,040  11,040  11,040  11,040 לשנה

   1,300  1,300 ציוד מתכלה לשנה
סה"כ עלות שנתית לקבוצה לפני 

ההזנה תקורה/הנחות )פרט לרכיב 
 51,435 77,313  100,006   148,242 שבתקורה מגולמת בתוכו(

סה"כ עלות שנתית לקבוצה עבור 
פעילות לא כולל הזנה לפני תקורה / 

 46,827 72,705  76,454   124,690 הנחות

הלה, רישום, מינ -תקורה על פעילות 
 4,683 7,270  7,645  12,469 (10%) תפעול, נקיון, חשמל

 56,118 84,588  107,651  160,711 עלות שנתית לקבוצהסה"כ 

 7,015 10,573  13,456  20,089 סה"כ עלות שנתית לילד
סה"כ עלות חודשית לילד לחודשי 

 701 1,057 1,346  2,009 הלימוד

 

 בתכנית השתתפות ההורים .ח

התלמידים המשתתפים הרשות המקומית אחראית לניהול רישום התלמידים לתכנית ולגבייה מהורי  .1

 בתכנית. הרשות אחראית לגבייה גם אם בפועל היא מבוצעת ע"י גורם אחר )מפעיל התכנית(.

עבור  תשלומי הורים בהתאם לטבלה הבאהלגבות המקומית או הזכיין מטעמה באחריות הרשות  .2

 :מוסדות רשמיים / בבעלות מעיין החינוך התורני והחינוך העצמאי

 אשכול
של  למ"ס

הרשות 
 המקומית

 
-גני 

 ילדים

 
כיתות     

 ב'-א'

 מדינהההשתתפות 
ברמה חודשית 
לילד סטנדרט 

 בסיס

השתתפות הורים 
ברמה חודשית 
לילד סטנדרט 

 בסיסי 

 הוריםההשתתפות 
ברמה מקסימאלית 

חודשית סטנדרט מורחב  
 )כולל סטנדרט בסיס( 

מודלים 
1 ,2 

 
 3מודל 

מודלים 
1 ,2 

 
 3מודל 

התכנית  1-3
 פועלת

התכנית 
 335עד  50 50 537 600 פועלת

התכנית  4
 פועלת

התכנית 
 585עד  237 300 350 350 פועלת

התכנית  5
 פועלת

התכנית 
 635עד  237 350 350 300 פועלת

6 
התכנית            

אינה 
 פועלת

התכנית 
 635עד  287 350 300 300 פועלת

התכנית             7
אינה 

התכנית 
 פועלת

 735עד  387 450 200 200
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 אשכול
של  למ"ס

הרשות 
 המקומית

 
-גני 

 ילדים

 
כיתות     

 ב'-א'

 מדינהההשתתפות 
ברמה חודשית 
לילד סטנדרט 

 בסיס

השתתפות הורים 
ברמה חודשית 
לילד סטנדרט 

 בסיסי 

 הוריםההשתתפות 
ברמה מקסימאלית 

חודשית סטנדרט מורחב  
 )כולל סטנדרט בסיס( 

מודלים 
1 ,2 

 
 3מודל 

מודלים 
1 ,2 

 
 3מודל 

 פועלת

8-10 
התכנית            

אינה 
 פועלת

התכנית 
 פועלת

 785עד  437 500 150 150

 

* השתתפות המדינה תהיה בהתאם למודל שמופעל בפועל בבית הספר או בגן הילדים. בבתי ספר 

 .ההזנהבהתאם להנחיות המשרד בתכנית ימים הגבייה תתנהל  6שבהם מופעלת תכנית יוח"א במשך 

מותנית בהשלמת התקצוב  "ניצנים"ים ובמוסדות הפטור הפעלת ** בבתי ספר מוכרים שאינם רשמי

 ההורים.הבעלות / על ידי 

*** השתתפות ההורים במוסדות החינוך המיוחד תהיה זהה להשתתפות ההורים במוסדות החינוך 

 .הרגיל

עליה להצביע על המקור לצורך תכנית רשות הבוחרת להשתמש בכספי תרומות במקום חלקם של ההורים  .3

 "ניצנים" ולדווח בהתאם, כחלק מהצהרת הרשות.

שברשות. יש לנהל יומן  "ניצנים"י התלמידים המשתתפים בכל מסגרות באחריות הרשות לעדכן את מספר

נוכחות של התלמידים בכל מסגרת. הרישום לפי תלמיד יהיה יומי בגיליון נוכחות חודשי. דוגמת הטופס 

 . 7ספח א'בנ

בחינוך הרגיל בבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים אשר אינם  "ניצנים"ככל שהרשות מבקשת תקצוב עבור 

ברשתות החינוך העצמאי ומעיין החינוך התורני או בבתי ספר במעמד פטור, השלמת התקצוב למסגרת 

  .(או המפעיל מטעמה באחריות הרשותמוטלת על הבעלות/ההורים ובשיעור הנדרש )לרבות תקצוב ההזנה( 

 תנאי תשלום  .ט

( שהרשות תגיש במענה לקול קורא, תשמש בסיס לקביעת 2ב' -ו 1נספחים ב'בקשת ההקצבה ) .1

. המשרד יקבע את התקציב לרשות 2017דצמבר  -לחודשים ספטמבר  המסגרת התקציבית של התכנית

הרלוונטים הקיימים הנתונים ועל אקונומי של הרשות  אשכול הסוציוהבקשה, על הבהתבסס על 

 .)מאפייני המוסדות, סוג חינוך, מספרי תלמידים וכו'( ובכפוף לכללים בקול קורא במערכת המשרד

   הדיווח החודשי .2

שנקבעה  האינטרנטית המערכת מדי חודש על הביצוע בפועל באותו חודש באמצעות לדווח הרשות על

מספר . הדיווחים באמצעות המערכת יכללו את "(דיווח אינטרנטי/ המערכתעל ידי המשרד )להלן: "

בין ילדי  הפרדה תוךבאותו חודש ברמת סמל מוסד  "ניצנים"תכנית הילדים אשר השתתפו בפועל ב

"דוח ויתבססו על קבצי המשרד המעודכנים במערכת )להלן:  החינוך הרגיל לילדי החינוך המיוחד

על נכונות הנתונים שדווחו ובקשת תשלום,  אל דוח הביצוע בפועל יש לצרף הצהרה. "(ביצוע בפועל

 אשר יוגשו במערכת, כשהם חתומים בחתימה דיגיטלית על ידי גזבר הרשות ומנהל מחלקת החינוך.
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 לתשומת לב!

לא תיתכן מסגרת שתקבל סבסוד ממשרד הרווחה וגם ממשרד החינוך. אין לכלול בדוח ביצוע 

משרד הרווחה או שהם מסובסדים ע"י משרד ע"י בהם תלמידים מסובסדים  מסגרות"ניצנים" 

 החינוך בתכנית מיל"ת.

  קביעת מספר הילדים לצורך דיווח .3

תכנית ילד משולמת כהשלמה לתשלומי ההורים עבור ההשתתפות ב-מובהר, כי הקצבת המשרד פר

באופן  "ניצנים"יספרו ילדים אשר השתתפו ב ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף י"א . לפיכך,"ניצנים"

 ."ניצנים"בחודש הדיווח ואשר הוריהם משלמים עבור השתתפותם ב סדיר

 : מתווה הדיווחים והתשלומים .4

ובהתאם  2017בשלב זה התשלומים לפי החלטת הממשלה יהיו בעד החודשים ספטמבר עד דצמבר 

 לתשלומים כמפורט להלן:

 תשלום ראשון .א

לרשויות  אשר אושרה מסגרת תקציבית להפעלת  התכנית כאמור לעיל, תשולם בתחילת חודש 

 . 2017אוקטובר  -מקדמה על חשבון הפעילות בחודשים ספטמבר  2017ספטמבר 

סכום התקציב לחודשי של בקשת הרשות המאושרת מסך מלוא  50% תהיה בשיעור של המקדמה 

חושב על בסיס המסגרת התקציבית כאמור לעיל י, כפי ש2017אוקטובר -הפעילות ספטמבר

 ובמסגרת אישור המשרד את ההקצבה. 

 כל התשלומים יבוצעו במסגרת מערכת התשלומים של המשרד.

במסגרת החישוב לחודש  2017בנובמבר  1ביום לתשומת לב! מובהר כי המקדמה תקוזז במלואה 

 3עד ליום  2017ש ספטמבר . לרשויות אשר יגישו דוח ביצוע בפועל לחוד2017אוקטובר 

 , כמפורט להלן, התשלום השני יבוצע במקביל לקיזוז המקדמה. 2017באוקטובר 

  תשלום שני .ב

לעיל, דוח ביצוע בפועל של  2-3בסעיפים על הרשות להגיש כמפורט  2017באוקטובר  3עד ליום 

עפ"י הביצוע  2017אוקטובר וודרישת תשלום עבור החודשים ספטמבר  2017חודש ספטמבר 

 .  2017בפועל לחודש ספטמבר 

 .2017במסגרת החישוב לחודש אוקטובר  2017בנובמבר  1התשלום יבוצע ביום 

 תשלום שלישי  .ג

לעיל, דוח ביצוע בפועל של  2-3בסעיפים להגיש כמפורט על הרשות  2017בנובמבר  3עד ליום 

עפ"י הביצוע  2017 נובמברדרישת תשלום עבור חודש ו,  2017אוקטובר  - ים ספטמברחודשה

 . 2017בפועל לחודש אוקטובר 

במידה ומתברר כי דוח הביצוע בפועל  שהוגש עבור חודשים קודמים איננו מדויק על הרשות 

 לעדכן את מספרי התלמידים והנתונים בהתאם. 

 .2017נובמבר במסגרת החישוב לחודש  2017בדצמבר  1התשלום יבוצע ביום 
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     2017השלמת התשלומים עבור חודש דצמבר  .ד

צפי להגיש כמפורט לעיל, דוח ביצוע בפועל של החודשים נובמבר ועל הרשות  3/12/17עד ליום 

ילות עד תחילת הפע מועד,  וכן דרישת תשלום מעודכנת עבור כל התקופה מ2017דצמבר לחודש 

שהוגש ידה ומתברר כי דוח הביצוע בפועל במ כלומר, (.2017חודש דצמבר נובמבר וצפי לוכולל 

 עבור החודשים הקודמים איננו מדויק על הרשות לעדכן את מספרי התלמידים והנתונים בהתאם.

 .2017במסגרת החישוב לחודש דצמבר  2018התשלום יבוצע בתחילת ינואר  

 בהזנה מהמערכת וכן רשויות אשר בחרו  3-1הרשויות באשכולות  לתשומת לב .5

להפעיל הזנה וכן רשויות אשר בחרו  1-3הרשויות באשכולות  - חודשי של עלות מרכיב ההזנהקיזוז 

 ילד כולל בין היתר גם את עלות מרכיב ההזנה.  -. סכום הסבסוד פרבאמצעות "הזנה מהמערכת" 

כמפורט לעיל הסבסוד ישולם במלואו לפי הכללים בקול קורא ואילו עלות ההזנה תקוזז במלואה מדי 

   בהתאם לנתונים במערכת ההזמנות. חודש

 דוחות ביצוע תקופתיים  .י

 31תקופתי לתקופה שמתחילת ההפעלה עד וכולל יום על הרשות להגיש דוח ביצוע בנוסף לאמור לעיל, 

 .2017בינואר  31הוא מועד הגשה  .2017בדצמבר 

. הדיווח ילווה במכתב חתום על ידי ראש הרשות אשר יועבר בהמשךבפורמט יוגשו ונספחיו הדוח 

המקומית או מי מטעמו ובחתימת גזבר הרשות המקומית. המשרד רשאי לדרוש דוחות, מסמכים ומידע 

 נוסף. 

רשות מקומית אשר לא תגיש דוח ביצוע תקופתי ו/או לא תוכיח ביצוע בפועל של הסכומים אשר הועברו 

י לקזז ממנה את מלוא הסכומים הלא מדווחים, על פי שיקול אליה עבור התכנית, המשרד יהיה רשא

 דעתו. 

המשרד יבדוק ויבצע התחשבנות לפי הדוחות הנ"ל. במידה שהתשלומים ששולמו לרשות גבוהים 

מהסכומים אותן זכאית הרשות לקבל בהתאם לדוחות הביצוע לאחר שיאושרו על ידי המשרד, התשלום 

המקומית מכל סכום אותו רשאית הרשות המקומית לקבל  העודף יקוזז על ידי המשרד מהרשות

 מהמשרד. ההתחשבנות על פי דוח הביצוע השנתי סופית.

להוכיח את סה"כ ההוצאות, ביחס לסה"כ הגביה מההורים בתוספת סה"כ ההכנסות   מטרת הדוח

בנוסף הדיווח יכלול  ידה.על שנבחרו מהמשרד עבור הסבסוד, וכל זה בהשוואה לרמת/רמות השירות 

 להצהרות הרשות אישורי רו"ח מטעם הרשות, כפי שיקבע ע"י המשרד. 

, עליה להוכיח באמצעות אסמכתאות מתאימות את במידה והרשות תדרש להצגת מלוא המידע המפורט

על ידי המשרד, ובכלל זה נתונים אשר נכללו בדוחות הביצוע.  כמו כן על הרשות לשמור את  כל אשר ידרש

 המסמכים הרלבנטיים לצורך הביקורת.

 נתונים שלא יגובו במסמכים כאמור לעיל, לא יובאו בחשבון לצורך התחשבנות סופית.
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 בקרה מינהלית / ארגונית .יא

המשרד יבצע בקרות בהיקף ובתדירות שיקבעו על ידו כדי לבחון את בצוע הפעילות. במידה וימצאו פערים 

יתבצע הליך של בחינת הנוכחות מול תשלומי ההורים ובמידה בין דווחי הרשות לממצאי הבקרות 

ונציגי  "ניצנים"על עובדי . המשרד יפחית את השתתפותו בהתאם -וההסבר לא יניח את דעתו של המשרד 

 הרשות והמפעילים לשתף פעולה עם נציגי הבקרה והביקורת.

 דגשים .יב

לידיעתכם, הנכם נדרשים לעמידה קפדנית בהגשת הדיווחים בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו. ביצוע 

מותנה בהגשה מלאה של כל הדיווחים וכל המסמכים הנלווים ובמועדים שנקבעו במועד התשלומים 

 לעיל.כמפורט 

  ועיצומיםבקרה  .יג

  בתנאי הקול קורא.במידה שרשות לא תעמוד 

ילד חורג ממספר הילדים אשר -כי מספר הילדים שדווח על ידה לצורך קבלת הסבסוד פראו יתברר 

 המסובסדים.  "ניצנים"השתתפו בפועל ב

או גבתה סכומים מעבר  או יתברר כי גבתה מהורי המשתתפים סכומים אשר חורגים מהתקרה המירבית

עפ"י המתווה המחייב וכפי שהציגה   "ניצנים"תכנית לא הפעילה את או יתברר כי  ,לרמת השירות שבחרה

  .בפני המשרד

 ולא דיווחה על כך,   תקופההפסיקה את פעילות המסגרות באמצע הכי או 

 הזנה לפעילות בהתאם לכללים שלעיל, סיפקה  או כי לא 

יובהר כי במקרים הללו  .לאלתרההקצבה וכן תופסק  שניתנה לה על ידי המשרד הקצבהקוזז האזי, ת

        .צה את כל האמצעים העומדים לרשותוהמשרד ימ

 

 

 

 

  

     

 מנהל היחידה לתוכניות

 משלימות למידה

 

 המנהל הכללי  נציגת לשכה משפטית 

 

 

 



 

 

  ישור  עריכת  ביטוחא -  3נספח 
 

 לכבוד
 "(מועצהההלן : ")ל   מועצה מקומית הר אדר

     90836ד.נ.  צפון יהודה  
 

 כתובת משרדיו : ...........................……………………………………… שם המבוטח : 
 

 -הננו מאשרים בזאת כי ניתן ע"י חברתנו כיסוי ביטוחי ע"ש הנ"ל וכמפורט בהמשך :
 
 אדר.-הפעלת צהרון בבית הספר היסודי בהר:  נשוא אישור זה .1

 
 …………………………עד    ………………… -תקופת הביטוח :  מ  .2
 
 
 ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגבולות אחריות של :  .3

 
 .  $  לתקופה…………………  -.  $  למקרה  ו………………… 

 $  לתקופה[.  1,000,000 –$  למקרה ו   1,000,000  - ]הערה : בשום אופן לא פחות מ
, הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט"

 .העדכנית ליום תחילת הביטוח
הכיסוי חל גם בגין משקאות/מזון ובפוליסה מבוטלים חריגי "הרעלה, מכירת מזון 

 ומשקאות".
 $  למקרה.  …………………השתתפות עצמית :  

 
 

 ים בגבולות אחריות של :ביטוח אחריות מעביד .4
 

 $  למקרה ולתקופה  …………………   -$  לעובד  ו  ………………… 
 $  למקרה ולתקופה[.  5,000,000  - $ לעובד  ו  1,500,000]לפחות :  

, הכיסוי הינו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם "ביט"
 .העדכנית ליום תחילת הביטוח

 
 $.  …………………השתתפות עצמית :  

 
אדר ו/או עובדיה -בפוליסות הנ"ל מתווסף לשם המבוטח :  "ו/או מועצה מקומית הר .5

 משרד החינוך." –ו/או מדינת ישראל 
 
 

הגורמים הנזכרים  ע"י  ךהביטוחים הנ"ל הינם ראשוניים וקודמים לכל ביטוח הנער .6
 .םלהפעיל את ביטוחיה ודרשי,  אשר לא לעיל 5בסעיף 

 
 
שבכל וכן  ין תשלום הפרמיהיהסדר בענ שבין המבוטח לבינינו קייםהננו מאשרים בזאת  .7

ו/או הביטול לא ייכנסו לתוקף בטרם  צמצוםה –ו/או ביטול הפוליסות  צמצוםמקרה של 
                                                                                   .                                   "מועצהמבוטח וגם ל"יום ממועד מתן ההודעה על כך במכתב רשום גם ל 30חלפו 

 
 
 

 בכבוד  רב,        
 

 ..  חברה לביטוח בע"מ………                                                                                          
 



 

 פתח תיקווה 3קומה  –  5 , פארק ינאי בניין49מטה תוכנית ההזנה רחוב הסיבים 

 03-9112231* )מענה קולי(,  פקס 8234)מזכירות(,  072-2755616טלפון 

 מתן שירותים מינהליים להפעלת תוכניות הזנה של משרד החינוך

  7/7.2013 עפ"י מכרז מס'  )ישראל( בע"מ הפרוייקט מבוצע ע"י מילגם שירותים לעיר בע"מ ומנפאואר

 היחידה לתוכניות משלימות למידה משרד החינוך –הפרוייקט מבוצע עבור המינהל הפדגוגי 

 
 

 3א' נספח

 הנחיות ונהלי עבודה לספק מזון שאינו נמנה על מאגר ספקי ההזנה של משרד החינוך

ספק מזון שנמצא בהתקשרות ישירה עם רשות מקומית לאספקת הזנה למוסדות חינוך, ואינו 
 המזון של משרד החינוך מחויב לעמוד בדרישות והתנאים המפורטים להלן:נמנה על מאגר ספקי 

 אישורים/ רישיונות 

 אישור התקשרות מול הרשות המקומית בחתימת מורשה מטעם הרשות. .1

 הבריאות.משרד רישיון יצרן המונפק ע"י  .2

 רישיון עסק המונפק ע"י הרשות המקומית. .3

 תעודת כשרות, במידה ומספק למגזר יהודי. .4

 ון להובלת מזון/ הסכם עם חברת הובלת מזון.רישי .5

 נהלי עבודה

ספק המזון מחויב לכלל תקנות משרד הבריאות הנוגעות לניהול המטבח, העסקת  .1
 עובדים, תהליכי עיבוד המזון והבישול, תברואה והובלת מזון.

ספק המזון מחויב לעמוד בדרישות משרד הבריאות הנוגעות בהרכב המזון עפ"י חוזר  .2
 בהתאם לקבוצת הגיל כפי שמופיע בחוזר.ולגדול, כמו כן יקפיד על משקלים  לאכול

ספק המזון מחויב להשתמש באריזות מזון המאושרות ע"י מכון התקנים )גסטרונום  .3

 (. החימום ייעשה עפ"י ההנחיות באישור מכון התקנים.Cpet ,ppנירוסטה, 

החינוך לבקר בכל עת  ספק המזון מתחייב לאפשר לנציגי תכנית ההזנה מטעם משרד .4
הדרישות במטבח. כמו כן, מתחייב ספק המזון לתקן את הליקויים במידת הצורך על פי 

בדו"ח הבקרה. הספק מודע שבמידה ולא יעמוד בדרישות לא יוכל לספק  המופיעות
לרשות המקומית מזון במסגרת תכנית "נטו משפחה". בנוסף לבקרות השוטפות שיבוצעו 

זנה תתבצע אחת לחודש בקרה ע"י גורם חיצוני הכוללת בדיקות ע"י צוות תכנית הה
 מעבדה.

 רשאי לקבל הזמנות ממערכת ההזמנות של תכנית ההזנה. המזון ספק .5

 

 באחריות הרשות המקומית להעביר את פרטי ספק ההזנה הנבחר  ,לפני תחילת ההזנה
 שהספק עומד בכל התנאים הנדרשים.   כדי לוודאלהנהלת תכנית ההזנה 

 
  

 שם הרשות 
 
 

------------------------- 

 

 

שם וחתימת מורשי חתימה 
 רשות מקומית

שם וחתימת מורשי חתימה  
 ספק מזון
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 4א'נספח 

 תשע"חשנת  - "ניצנים"בתכנית הפועלים  סייעותהמדריכים וההכשרת 

שיפעל במוסדות החינוך  אדםהמערך כוח את להכשיר להמשיך ומשרד החינוך מבקש 

 סייעותללמדריכים ו ההכשרה ההנחה כי, מתוך ח"תשעב "ניצנים" שיכללו בתכנית

המדריכים והסייעות  כלל ח"תשעשנת ב הצלחת התכנית.משמעותית מאוד ל שבתכנית

  .שעות 25 של בהיקף הכשרהל תוקצביםמ "ניצנים"בתכנית 

נוהל על ידי  תו ,היה באחריות הרשותההכשרות תהאחריות על תכנון, ניהול ומעקב 

הנחיה, הרצאות וכו' והתשלומים למעבירי  ביצוע ההכשרות,. תכניתהשל  רשותיהרכז ה

 ההכשרות יעשו על ידי המשרד.

בשנה"ל תשע"ח בחלק מהרשויות יפעלו מנחים פדגוגים ע"י זכיין המשרד בהתאם לקול 

 קורא.

ברשויות בהן יפעלו המנחים הכשרת המדריכים תאורגן ע"י הרכז היישובי ופעילות 

 ההכשרה תבוצע ע"י המנחים.

יפעלו המנחים הפדגוגים הכשרת המדריכים תאורגן ע"י הרכז  ברשויות בהן לא

 המחוזות. וההכשרה תועבר ע"י

מכללות המאושרות והמפוקחות ע"י המל"ג, במרכזי סיוע האת ההכשרות ניתן לקיים ב

 פסג"ה ובמרכזי פיתוח מקצועי של השלטון המקומי של הסתדרות המורים.

 :מטרות ההכשרה

 הילדים להפעלת "ניצנים" בתכנית הסייעת /מדריך גננת/ של היכולת שיפור .1

 .ההכשרה תהליך בעקבות מסגרותבבהתאמה גילאית 

 חדשים בתכנית. סייעותגננות//מתן כלים למדריכים .2

 יישומי ידעב "ניצנים" בתכנית העובדים סייעותגננות//מדריכיםה העשרת .3

 ובחינוך הרגיל בחינוך 3-8 בגילאי ילדים עם במסגרות לעבודה מעשיים כליםבו

 . המיוחד

 תכנית במסגרת העובדים סייעותגננות//המדריכים של  מקצועי ופיתוח העצמה .4

 ."ניצנים"
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  תשע"ח - "ניצנים"  סייעותלו םמדריכיל ההכשרה מתווה

רציונל ומטרות 

 התכנית 

 העשרה במסגרות לעבודה "ניצנים"בתכנית  וסייעות גננות ,מדריכים להכשיר נועדה זו תכנית 

 .3-8 לגילאי צ"אחה בשעות

 קבוצות עם חינוכית לעבודה וארגוניים פדגוגיים ומאפיינים עקרונות ילמדו ההכשרה בתכנית 

 .3-8 בגילאים ילדים

 ממרכיבים החל כשרהבה איכות מרכיבי קיום(: מתודולוגיה) ההכשרה בתהליך עקרונות 

 ליישום ותרגומם ומיומנויות עקרונות הצגת, בשדה לביצוע הדרכה, התכנים להובלת יישומיים

 יצירת, עמיתים למידת, הקשר מתוך למידה, התנסות (ועוד משחקים, סדנאות, מערכים)

 גיוון,  למידה חווית, ותיאוריה הפרקטיקה שילוב,  וחיקוי צפייה , לומדת חברתית קבוצה

 להעברת" במה" מתן, ההכשרה במהלך פרקטית התנסות תינתן למדריכים .ועוד הוראה דרכי

. הפעילות על מהקבוצה ומשוב, מהשטח פעילויות של להדגמה זמן יוקצה מפגש בכל: תכנים

 . ירוכזו החומרים

 רכזים, המרצים עם ֵמרבית שותפות יצירת ותוך פעולה בשיתוף ייבנה הסילבוס תכנון 

 .פסגות/מכללות מנהלי, פדגוגיים

 לגילאים בהתאמה, צורך פי על נושאים ולצמצום להרחבה ניתנת המוצעת ההכשרה תכנית 

 . השטח לצורכי ובהלימה השונות במסגרות והמדריכים התלמידים של ולצרכים

האחריות 

לניהול 

 ההכשרה 

 :ביישוב "ניצנים"של תכנית  רשותיה /תהרכז

וימלא את   ,על פי שכבת גיל וצרכים סייעותו /גננותיארגן קבוצות מתאימות של מדריכים .א

 .פרטיהם המלאים בטופס המצ"ב

 , מפקחות גניי הילדיםמוסדות החינוך בשיתוף עם מפקח הכשרהיארגן את תוכן ה .ב

 .רפרנטיםוה

 (1)נספח והיסודי האגף לחינוך הקדם יסודי בהתאמה למתווה ימלא את פורמט הסילבוס  .ג

 .תרשותיהעבודה הויצרף לתכנית   הכולל את התכנים, המיקום, התאריכים, השעות והמרצה

. את ביישוב היסודילמפקח על החינוך ו מפקחת גני הילדים של ולחתימה לאישוריעביר  .ד

 .יש לשלוח למטה המשרד לקבלת אישור מנהלתי ותקציביהתכנית החתומה 

יעביר לכל המרצים והמנחים בהשתלמות )כולל הגננות המובילות והמדריכות בגני הילדים(  .ה

של גני הילדים את הקבצים המצורפים: מסמך ומצגת העקרונות לשיתופי פעולה ומסמך 

 הדגשים בתכנית העבודה.  

ה' יבוצעו באחריותו ובשיתוף  -רשויות בהן פועל מנחה פדגוגי מטעם המשרד סעיפים ב'ב .ו

 רכז. ה

תיבנה בסיוע ש תייחודיבנה תכנית הכשרה ת(, 18 -מקרה של קבוצות קטנות )מתחת לב .ז

 ותקבל אישור ייעודי ממטה המשרד. מפקחת המוסד
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 .(2)נספח  הרכז בתיאום עם המרצה ינהל יומן נוכחות ומעקב .ח

שאלון  ויעבירתצפית במפגש הראשון, האמצעי והאחרון ימלא דף  הכשרהילווה את ההרכז  .ט

 )מצ"ב הנספחים(. .פיקוחבשיתוף ה עלותילשם הפקת לקחים והתי להערכה מעצבתמשוב 

 רשותיה המשובים יישארו ברשות הרכזודף התצפית  היומן, תכנית העבודה, פורמט הסילבוס, .י

 ."ניצנים"בקרת מנהלת דיווח תקציבי ו לשם )בתיק הריכוז שינהל(

 יש להכין מצגת מסכמת את תהליך ההכשרה ביישוב ולשלוח למטה המשרד. הכשרהבסיום ה .יא

מסגרת 

וקהל  ההכשרה

 יעד

עד  .שנתיותשעות  25של  השתתף בתכנית ההכשרה בהיקףעל כלל המדריכים והסייעות בתכנית ל

 היעדרות. 20%

מהמטה ולצרף את יש לקבל אישור  26. מעל שתתפיםמ 26-ולא יותר מ משתתפים 18מינימום  גודל קבוצה

 האישור לתיק הרכז.

 .בתחום החינוך ניסיון בפיתוח מקצועי והכשרהו תעודה בעלי חובה + לו"זמנחים

 יש להגיש בקשה לאישור חריג. – 22:00לסיים את ההכשרה לאחר השעה אין 

 .לימודיםמסגרת ההכשרה תתקיים במהלך שנת ה

תפוקות/ 

תוצאות 

לבוגר  מצופות

 ההכשרה

 ניצנים" במסגרות בפועל לביצוע מההכשרה הנלמד יישום". 

 המשלימה החינוכית בעבודה  והידע, הפעילויות מאגר הרחבת, המסגרות להפעלת יכולת. 

 הנלמד ליישום ופרקטיקה כלים על דגשב למדריכים משוב יבוצע ההכשרה הערכת בתהליך . 

בוקר וצהריים בצורה רציפה ישת כלים להטמעת חשיבות הרצף החינוכי ושיגרת פעילויות רכ ציר מארגן

 ומיטבית

 15 נושא חובה

 שעות

   בארכת יום הלימודים.יסודות ועקרונות חינוכיים  -רצף חינוכי 

תקצוב 

 ההכשרה

 דקות(. 45 -)לא תפחת מ .דקות כולל ההפסקה 60היא בת  הכשרהשעת 

תחשב לעובדי התכנית כשעת עבודה לכל דבר ומזכה בתשלום  הכשרהבפועל במובהר, כי השתתפות 

מספר . (4עמוד  - (2)ב( ) 1ד.)נושא התשלום למדריכים מוזכר בנספח הקריטריונים בסעיף  בהתאם

 שעות. 25בתשלום לעובד לא יעלה על  הכשרהשעות ה

תפים בממוצע בקבוצה, משת 25, לפי תומתוקצב "ניצנים" תומסגרעבור תשלום השכר לעובדים, 

 ובמסגרות החינוך המיוחד. בגני הילדיםלמסגרת סייעת אחת  כן מתוקצבתכמו . למדריך אחד
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 הילדים ניבג וסייעות, גננות למדריכיםנושאים להכשרה תכנים והמתווה ל .א

 נושאי בחירה

 שעות 15

 לנושא נבחר

 חינוך גופני. / בלמידהמשחק  /חינוך מוזיקלי /  אורח חיים בריא / חינוך סביבתי

 סילבוס תחום

בין   רצף חינוכי

הפעילויות בשעות 

הבוקר לשעות אחר 

 הצהריים.

 

צהריים בצורה והרצף החינוכי  ושיגרת פעילויות  בוקר חשיבות  רכישת כלים להטמעת 

 רציפה ומיטבית:

 בניית מנגנונים לקבלת מידע חינוכי/לימודי על העשייה בשעות הבוקר 

 בהתאמה לרצף החינוכי בוקר צהריים  בגן יום בסדר וגמישים  קבועים היבטים
  .)לאורך יום הלימודים(

  הצהריים לשעות הבוקר שעות בין -מעברים. 

 ניצנים" לגננת בוקר גננת בין ותכני ארגוני תיאום" . 

 .דרכי פעולה והדגשים מאחדים וייחודיים 

 למידה משלימה כתכנית יום סדר וארגון תכנון. 

 ומובנות מוכרות ופעולות פעילויות שיגרת, הרגלים  הקניית, הרגלים על שמירה. 

 הלימודים יום בסיום ופרידה  בצהריים הילדים קבלת. 

 אישית היגיינה -חינוכיות טיפוליות פעילויות . 

 ילדים ועם הילדים בין אינטראקציות. 

 .דרכי למידה של ילדים בהתאמה לדרכי הוראה של הגננות 

 
 לחינוך הקדם היסודי: "ניצנים"הכרת חומרי למידה למסגרות 

 קוים מנחים לעשייה חינוכית בגני ילדים

עוץ ורשימת יועצות לגיל הרך יבמחוזות לשם קבלת י רפרנטיותיועצות הניתן לפנות במייל ל

 י שתנחנה את הנושא."מאגף שפ

 oz220798@zahav.net.ilא   "מיכל עוז מחוז ת

   fatael.c@gmail.comzviashimoni@walla.comפתאל וצביה שמעוני מחוז מרכז  צילה

 ronitgoshen1@gmail.comרונית גושן מחוז חיפה 

 caspi_m@netvision.net.ilרנה כספי מחוז צפון 

 daliyosi@zahav.net.ilדליה גיא דורון מחוז ירושלים ומנחי 

 nava_samila@walla.comנאוה אהרוני ויוכי ביומגולד מחוז דרום 

yochyb@gmail.com 

 judithco@education.gov.il -יהודית כהן ואסנת אבוחצירא מחוז חרדי

  מדריכות חינוך מיוחד :

 Malhi96@gmail.com 050-5940820אילנה מלחי: טלפון 

 yaelba3@education.gov.il 0522331195יעל בכר: טלפון 

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/MedinyutAg/kavimManhimAsiaHinucit.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/MedinyutAg/kavimManhimAsiaHinucit.htm
mailto:oz220798@zahav.net.il
mailto:fatael.c@gmail.com
mailto:ronitgoshen1@gmail.com
mailto:caspi_m@netvision.net.il
mailto:daliyosi@zahav.net.il
mailto:yochyb@gmail.com
mailto:judithco@education.gov.il
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 :משחק בלמידה

 מפורשת למידה 

 בלתי ולמידה

 .מפורשת

 מכוון משחק 

 .חופשי ומשחק

 פינות תרומת 

 בגן המשחק

 להתפתחות הילדים

 .הילד

 ודרכים גישות 

 משחקים בהנחיית

  בגני והפעלתם

 .הילדים

 וכאורח חיים בגן גישות וטכניקות לשילוב המשחק ככלי טבעי ללמידה

 גישות ודרכים בהנחיית משחקים והפעלתם.

 )משחק חופשי בפינות הגן.)משחק חופשי, בחירה 

 עלים, זרדים,וכו..( -)גרוטאות, חומרים מהחצר -שימוש בחומרים פתוחים 

 דרמטי-המשחק הסוציו 

 .המשחק  הדידקטי 

 .משחק בקוביות 

 לגו(   -משחקי צירופים )קונסטרוקטיביסטי 

 .משחקי חברה 

 )משחקים טעימים" )בישול חוויתי" 

 משחקים בחצר 

 ראשיי המסלולים בגיל הרך. -לאנשי הקשר במכללות במייל ניתן לפנות 

 פדגוגיות לגיל הרך/מרצים בתחום.המדריכות הת ורשימקבלת לשם קבלת הכוונה ו

lodeser@gmail.com: מכללה אקדמית לחינוך-אורות ישראל - לוזית אודסר .1

 אלקנה ורחובות 

nicol_bn@zahav.net.il: המכללה האקדמית לחינוך ע"ש דוד ילין -ניקול נון-בן .2

 שליםירו 

smadar_d@oranim.ac.il: המכללה האקדמית לחינוך-אורנים -סמדר דולב .3

 קריית טבעון )צפון( 

המכללה האקדמית לחינוך ע"ש קיי באר שבע - טליה וינברגר .4

 taliadani@gmail.com :באר שבע 

 :לחינוך גורדון חיפההמכללה האקדמית  -יהודית ויסוצקי .5

yudith190@walla.com חיפה 

: מכללת סכנין להכשרת עובדי הוראה - סלאמה מנאר .6

manarsalami@gmail.com סכנין 

 תל אביב clodietal@gmail.com: מכללת לוינסקי לחינוך - לודיק טל .7

 אלון שבות rivkalif@gmail.com: הרצוגמכללת יעקב  - רבקה ליפשיץ .8

והוראת  מכללה אקדמית לחינוך, יהדות - חמדת הדרום - דינה - פרג'ון קדוש .9

 נתיבות dinak@macam.ac.il המדעים

 תל אביב einat@keren.info: מכללת לוינסקי לחינוך -עינת קרן .10

המכללה האקדמית לחינוך חולון-תלפיות-מיכל -ןשריבר דיבו .11

 schrmichal@gmail.com חולון 

mailto:taliadani@gmail.com
mailto:clodietal@gmail.com
mailto:rivkalif@gmail.com
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 אורח חיים בריא 

תזונה  מאוזנת    

 :בגן בארוחת הצהריים

 

מרכיבי הארוחה בצוותא בהיבטים בריאותיים ,תזונתיים, חברתיים, אסתטיים, 

 .המותאמים לצהריי היום הגייניים

 אכילה הרגלי. 

 מהאוכל ההנאה. 

 שונות במשפחות, שונות בתרבויות אכילה דרכי. 

 בצהריי היום שולחן עריכתהצעות מתאימות ל. 

 הארוחה מרכיבי, הנבונה התזונה עקרונות. 

 המים שתיית חשיבות. 

 אוכל בכלי שימוש. 

 הצהריים לארוחת בהקשר המזון אבות. 

 הולדת בימי, בחגים, שונים בזמנים, שונים באירועים אכילה: בהקשר תזונה. 

 לחינוך הקדם היסודי: "ניצנים"הכרת חומרי למידה למסגרות 

 המפקחת הארצית על תחום הבריאות במשרד החינוך -ניתן לפנות לגב' עירית לבנה

bruit@education.gov.il 

 לשם קבלת ייעוץ ורשימת מרצים

  בתבונה תזונה שילוב:  חוברת -

 בריא חיים ואורח ב"זה -

 פעילות גופנית:

 ,עידוד הפעילות הגופנית

 המשחק התנועתי

 .הפחתת שעות מסךו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ודרכים ליישומה בקרב ילדיי הגןחשיבות ותרומת התנועה בגיל הצעיר 

 המשחק התנועתי לפיתוח כישורים מוטורים ותנועות בסיסיות 

  המשחק התנועתי כמקדם חינוך לערכים, שמירה על כללים ופיתוח כישורים
 חברתיים.

 הריקוד המובנה, פיתוח תנועה וקצב 

 עידוד התנועה בשעת חצר 

 בהתאם  -ים בשעות הפנאיפעילות גופנית בסביבה הקרובה לצהרון לפיתוח הרגל
 לחוזר מנכ"ל

 חינוך גופני לילדי הגן הכרת חומרי למידה למסגרות ציל"ה לחינוך הקדם היסודי:

  7,55,67פנאי, כדור וחוץ עמודים משחק  -שנות משחק  60 -משחקים של פעם 

  62קובץ התכנית עמוד  -תכנית הלימודים בחינוך גופני -דוגמאות למשחקי תנועה

קובץ התכנית  -תכנית הלימודים בחינוך גופני -להרחבה: המשחק התנועתי בגן הילדים 

 .62עמוד 

מדריכה ארצית לחינוך גופני באגף לחינוך קדם יסודי  -ניתן לפנות במייל לגב' מיכל טל

 lmichaltal@education.gov.iלשם קבלת יעוץ וקבלת רשימת מרצים מומלצים.   

 סביב רפרטואר מוזיקלי איכותי: פעילויות עשירות ומגוונות

  שיחה על הטקסט של השיר שתעשיר את השפה 

mailto:bruit@education.gov.il
mailto:bruit@education.gov.il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/Mediniyut/GaneyNisoy/GanShlhavHerzeliaShiluvTzunaBiTvuna.htm
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/057B4F69-FF6F-4D0C-9DC0-9A8AEA07BCB6/192623/zahav1.docx
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/057B4F69-FF6F-4D0C-9DC0-9A8AEA07BCB6/192624/peilut.docx
mailto:michaltal@education.gov.il
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 פעילות מוסיקלית:

 "ניצנים""התוכנית 

תיתן  בצלילים"

הזדמנות לילדים 

בצהרונים להעביר את 

שעות הצהרים בצורה 

 מהנה ותרבותית. 

 פעילות תנועתית וכלית שתאפשר ביטוי אישי וקבוצתי 

 אישי-שירה בצוותא שתעודד את הקשר הבין 

 ביטוי גרפי שישקף את ההבנה המוזיקלית 

 יצירה אישית וקבוצתית שתבטא את "הקול הפנימי" והאינטראקציה הקבוצתית 

מדריכה ארצית למוסיקה באגף לחינוך קדם יסודי  -קיאלניתן לפנות במייל לגב' יהודית פינ

 judithfi@education.gov.ilלשם קבלת יעוץ ורשימת מרצים מומלצים 

 

חינוך 

 סביבתי

בחינוך סביבתי,  נקדם ערכים סביבתיים של אהבת הטבע ושייכות הסביבה, מיומנויות 

משאבי הטבע של  הקשבה והתבוננות לסביבה הקרובה, חמלה לבעלי חיים, שמירהשל 

. נפחית ונגדל תבלינים, ירקות, פרחי בר ועוד תרבות צריכה אחראיתנקדם  הייחודיים, 

, זמינים במקום את השימוש בחומרי יצירה קנויים וניצור מחומרי פסולת ביתיים

 .לקנות

, לפעילות לימודית כמו ופעילות קבועה נתכנן עם הילדים מרחבים ייחודיים למשחק

, מאפייהמרכז צפרות, משתלה לצמחי בית ועצים מקומיים, שוק, ספרייה ירוקה, 

 .תיאטרון נודד ועוד

"עשה בעצמך", של מיומנויות באופן חוויתי נכין "משחקים של פעם", נלמד את ילדי הגן 

נתרגש ביחד על מוצר שהכנו כמו בית בובות, משקאות, נכין ארוחות ביחד עם ילדי הגן, 

 ועוד. כין ספרייה ירוקה ניידתנ

 הנושאים:

 תבלינים, טים לאכילה, גידול ירקות, הנבטת נב: גינות בגן-יחסי אדם סביבה
 ועוד גינת פרפרים

 סדנה סביבתית עם חומרי פסולת, יצירה ללא הדבקה, : תרבות צריכה
, כלכלת בית , מיומנויות של מלאכות יד בצוותה"עשה בעצמךמיומנויות של "

 כגון בישול, נגרות ומתפרה

 חומר ואדמה, חול ומיםמשחק ויצירה עם חומרים טבעיים : 

 משחק עם חומרים טבעיים זמינים 

 משחקים של פעם 

 צמחים ובעלי חיים בחצר הגן, טיולים היכרות עם המגוון הביולוגי המקומי :
 קטנים בחצר הגן

 צלחת מים נקיים לציפורים, מחסה חורף לחתולי חמלה ודאגה לבעלי חיים :
 .רחוב

באגף לחינוך  בתי חינוך סבימדריכה ארצית ל -ברברה אנדראסניתן לפנות במייל לגב' 

   קדם יסודי לשם קבלת יעוץ ורשימת מרצים מומלצים

barbaraan@education.gov.il 

mailto:judithfi@education.gov.il
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PreSchool/KishureyHaim/ChinuchSvivati/TarbutTsricaBaGan.htm
mailto:barbaraan@education.gov.il
mailto:barbaraan@education.gov.il
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בחברה  רשימת מרצים מומלצים לגני הילדים מתוך מטמיעות גני הילדים
 :להגנת הטבע

 

שם 

 המרצה

 אזור נושא התמחות טלפון מייל

 מועדף
  מג'די

אבו אל 

 היגא

magde_hega@walla.co.il 052-2775934  עיצוב סביבת גן, חינוך סביבתי

בגן, הקמת גינה אקולוגית, 

תרבות הצריכה ופסולת, טיולים 

 בסביבה הקרובה. 

 צפון

אביה 

 - אנטמן

 אהרון

avia.ant@gmail.com 050-9285146  עיצוב סביבת גן, חינוך סביבתי

בגן, תרבות הצריכה ופסולת, 

טיפוח מגוון ביולוגי , אימוץ 

 עצים, טיולים בסביבה הקרובה.  

חיפה 

 וצפון

אילנה 

 ארז

elana.erez@gmail.com 052-3314782  עיצוב סביבת גן, חינוך סביבתי

בגן, גינות מושכות פרפרים, 

 תרבות הצריכה ופסולת. 

חיפה 

 וצפון

עיצוב סביבת גן, חינוך סביבתי  galitpereg@gmail.com 052-2753121 גלית פרג

בגן, הקמת גינה אקולוגית, 

תרבות הצריכה ופסולת, טיפוח 

מגוון ביולוגי, טיולים בסביבה 

 הקרובה 

 דרום

יונת 

 מורדוך

yonatmor@gmail.com 052-5307616  עיצוב סביבת גן, הקמת גינה

 אקולוגית, צמחי תבלין ומרפא.  

 דרום

נופר בן 

 אריה

nofar.sviva@gmail.com 054-7393006 

 

עיצוב סביבת גן, חינוך סביבתי 

בגן, הקמת גינה אקולוגית, 

תרבות הצריכה ופסולת 

התמחות בשימוש בסדנאות 

יצירה בגן בשימוש חוזר להכנת 

בתי בובות והדרכת חינוך סבי

 דרך שימוש בבובות. 

מרכז 

 וחיפה

עדינה 

 אמתון

adinajos@gmail.com 050-6998420  עיצוב סביבת גן, חינוך סביבתי

בגן, הקמת גינה אקולוגית, 

 תרבות הצריכה ופסולת. 

 מרכז

קרן 

 רצאבי

keren.ratzabi@gmail.com 050-6404092  עיצוב סביבת גן, חינוך סביבתי

בגן, הקמת גינה אקולוגית, 

 תרבות הצריכה ופסולת. 

מרכז 

 ודרום

mailto:galitpereg@gmail.com
mailto:galitpereg@gmail.com
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שלי 

 אשכולי

shelly@eshkoli.com 054-4707783  עיצוב סביבת גן, חינוך סביבתי

בגן, הקמת גינה אקולוגית, 

תרבות הצריכה ופסולת, טיולים 

בסביבה הקרובה, טיפוח המגוון 

ת תבלינים הביולוגי, ספיראל

 ועוד

 כל הארץ

רחל 

 רבינוביץ

bishvil5@gmail.com 052-7123855  :מגזר חרדי 

עיצוב סביבת גן, חינוך סביבתי 

בגן, הקמת גינה אקולוגית, 

 תרבות הצריכה ופסולת. 

ירושלים 

 ומרכז

 
 מדריכים מטעם הרשת הירוקה ניתן לפנות דרכי התקשרות עם  לקבלת 

 052-4888556הרשת הירוקה מנהלת  - גב' חגית גפןל
 

 פתוח מרחבים בחצר הגן. עבודת יד, הקמת גינות    - חרדי  -יעל חריר
 
 

תחומי התמחותאזור בארץשם המנחה

הקמת גינת פרפרים, טיולים קטנים בחצר הגן, משחקים משימוש חוזראזור צפון  מיי אסאדי

מלאכות יד, הקמת חצר מוזיקלית, משחקים מחומרים טבעייםאזור צפון  אורה המר

יחס לבע"ח, טיולים קטנים בחצר הגן, הקמת גינת פרפרים וגינת ירקאזור חיפהתמר אודם

הקמת גינת פרפרים, משחקים משימוש חוזראזור חיפהרועי בירן

מלאכות יד, כלכלת בית, הקמת גינת פרפרים וגינת ירקעמק חפר צפונייודקה דרייפוס

מלאכות יד, כלכלת בית, הקמת גינת פרפרים וגינת ירקמשולש, מרכזראנייה עקל

הקמת גינת פרפרים וגינת ירקעמק חפר צפונימיטל לוי בלז

הקמת גינת פרפרים וגינת ירק, משחקים בשימוש חוזרעמק חפר דרומירוני זהבי

מלאכות יד, הקמת גינת פרפרים וגינת ירקמרכזשירי גלוסקא

טיולים קטנים בחצר הגן, משחקים מחומרים טבעיים ובשימוש חוזרירושליםאפרת וולנברגר

טיולים קטנים בחצר הגן, משחקים בשימוש חוזרירושליםנרדין בדרן

פיתוח מרחבים בחצר הגן, הקמת גינת פרפרים, מלאכות ידדרוםמיכל לוי פרץ

משחקים בשימוש חוזר, טיולים קטנים בחצר הגןדרוםנופר ששון

פיתוח מרחבים בחצר הגן, הקמת גינת פרפרים,דרוםעינב מאור

פיתוח מרחבים בחצר הגן, הקמת גינת פרפרים, מלאכות ידדרוםאורלי גלאור
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 כיתות א'+ב' הכשרה למדריכים בבתי הספרל םתכניב. 

 יכולת הפעלה מיטבית של תכניות העשרה לכיתות א'+ב'. ציר מארגן

 נושאי חובה

 

 יסודות ועקרונות חינוכיים בתכניות משלימות למידה בכיתות א'+ב'

 אורח חיים בריא

 זהירות בדרכים

 הלימוד נושאיוהתכנים 

יסודות 

ועקרונות 

חינוכיים 

בתכניות 

משלימות 

בבית  למידה

 הספר

 .התכנית ועקרונות דגשים, ורציונל מטרות .א

 :הספר בבית העבודה עקרונות .ב

 הגיל ומאפייני הלומדים ארגון, יום סדר? היסודי הספר בבית לומדים ילדים כיצד. 

 הצהריים אחר לשעות הבוקר בשעות הפעילויות בין חינוכי רצף - החינוכי השדה. 

 ופדגוגי ארגוני תיאום - המחנכת עם "ניצנים" מדריכת עבודת תיאום. 

 למידה משלימה בתכנית" יום סדר" וארגון תכנון. 

 ומשלים כמחזק בית שעורי . 

 :ספרית הבית במסגרת תומכת הכלה ויכולת חינוכי חיובי אקלים פיתוח .ג

 מיוחדים לצרכים מענה ומתן הלומדים לשונות התייחסות. 

  'התנהגות מאתגרי עם התמודדות ודרכי, הספר בבית' גבולות הצבת. 

 הכרת, חיברות תהליכי, ומסוגלות שייכות תחושת חיזוק, הגיל בני בקבוצת חברתיים תהליכים 

 .הילדים בקרב האמפטיה והגברת פעולה שיתוף עידוד, התנהגות ויסות, חברתיים חוקים

 התמודדות דרכי והנחיית מקרה תיאורי: ילדים בין קונפליקטים פתרון. 

 .ופרטנית קבוצתית הוראה בדגמי בשימוש המדריכים הכשרת .ד

 .תלמיד מורה דיאלוג - החינוכי השיח .ה

 .משתנה לאקלים לחלופות ומענה הפעלה ולדגמי לפעילויות אפשרויות מגוון מתן .ו

 הילדים ולהתפתחות ללמידה, המשחק משמעות? משחק כדי תוך הילד לומד מה? משחק מהו: המשחק .ז

 . הספר בבית

 מפורשת בלתי ולמידה מפורשת למידה. 

 חופשי ומשחק מכוון משחק. 

 גופנית  חברתית, רגשית, (הכרתית) קוגניטיבית תרומה: הילד להתפתחות המשחק תרומת ,

 .ולשונית

 והפעלתם משחקים בהנחיית ודרכים גישות. 

 ילד וחשיבותה להתפתחות רגשית חברתית והתפתחות העצמאות. -אינטראקציה איכותית מבוגר .ח

 תכנון לימודים בבית הספר בו משולבים ילדים עם צרכים מיוחדים. .ט
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 דרכים וגישות בבית הספר היסודי. -הנעה ומוטיבציה  .י

חיים אורח 

 בריא

 

 

 

 

ליצירת אורח חיים בריא חשיבות רבה במכלול ההיבטים: תזונה נכונה, פעילות ספורטיבית, קידום 

בריאות )מניעת מחלות(, מניעת השמנה, שמירה על היגיינה אישית, חיזוק הדימוי העצמי, טיפוח הגוף, 

תם לדפוסים קבועים הקפדה על סביבה נקייה ואסתטית. הקניית ההרגלים מגיל צעיר תבטיח הפיכ

 וליצירת אורח חיים המקדם בריאות.

 :תזונה

העדפת מזון ובחירה מושכלת בחברת השפע, העדפת שתיית מים על משקאות ממותקים, עידוד אכילת 

פירות וירקות, הימנעות ממאכלים עתירי שומן ועתירי סוכר, הקשר בין תזונה ובריאות, הרגלי אכילה, 

בתרבויות שונות ובמשפחות שונות, תזונה בהקשר של אכילה באירועים הנאה מהאוכל, דרכי אכילה 

בחגים בימי הולדת, עריכת שולחן, מרכיבי הארוחה, חשיבות שתיית מים, פירמידת המזון,  -שונים

 קבוצות מזון מהן.

 : היגיינה

ש, אימוץ התנהגויות אחראית לשמירה על ההיגיינה האישית , טיפוח הגוף, הנזקים של חשיפה לשמ

הקפדה על סביבה נקייה ואסתטית , בריאות הפה והשיניים, חיזוק דימוי גוף ודימוי עצמי, הרגלי 

 היגיינה לפני ואחרי ארוחה, ניקיון הבגדים, בגדים בהתאמה למזג אויר, נטילת ידיים.

 :פעילות גופנית

חק התנועתי הפחתת שעות מסך ועידוד פעילות גופנית ,שילוב תנועה בסביבה פיזית חברתית, המש

 החברתי.

 זהירות

 בדרכים

החינוך לבטיחות בדרכים הוא  משימה לאומית שמטרתה להכשיר את התלמידים לתפקוד יעיל 

במערכת התעבורה, ללמדם עקרונות התנהגות מבוססים על אחריות אישית ולהנחיל להם ערכים של 

 מחויבות לשמירה על חיי אדם ועל כבודם וכיבוד חוקי המדינה.

 : תרבות התנהגות בדרכים וגבולות היכולת של ילדים בגיל הגן )נראות, גובה הילד(.הנושאים

רכיבה על אופניים, קסדה,  -פיתוח כישורי חיים בזהירות בדרכים מותאמים לילדים בכיתות א+ב,

 חגורת בטיחות, חציית כביש.

ן כניסה, דרך אסורה היכרות עם סימני דרך ותמרורים מרכזיים )עצור, מתן זכות קדימה, אי

 לאופניים, סימני דרך בכביש(.
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 :אנספח 
 

 ובבתי הספר בגני הילדים "ניצנים"וסייעות  /גננותתכנית הכשרה למדריכי
 ח"תשעשנת הלימודים 

 
 )בגני הילדים/יסודי(                         _________________ הכשרה

 
 

 שם היישוב: _____________
 

 _____________ טלפון ומייל:  האחראי:  ___________   רשותישם הרכז ה
 
 

 _______________________ :/שם מפקחת גני הילדיםהמוסדשם מפקחת 
 

 _________    מקום ומוסד לביצוע ההכשרה: ____________.  קהל היעד: 
 
 

  ___________________________________.____________ טלפון ומייל: :  שם רכז הקורס

 

   :  ___________________________מפגשי למידהמספר 

 

 תאריך סיום ההכשרה: _______________. _______________ : תאריך תחילת ההכשרה

 

 _______._________ תואר וניסיון:_____________________   שם המנחה: : _____כשרהשעות הסה"כ 

 תחת הכותרת רצפים חינוכיים –השעות החובה בגני הילדים  15לפרט/להדגיש  את מפגשיי  נא 

 

 :ההכשרהכנית תפרוט 

מס' 
 מקום נושאי הלימוד יום תאריך מפגש

שעת  שעת התחלה שם המרצה ההכשרה
 סיום

מס' 
 שעות

1.    . 

 

    

2.     

 

    

3.      
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מס' 
 מפגש

 מקום נושאי הלימוד יום תאריך
 ההכשרה

שעת  שעת התחלה שם המרצה
 סיום

מס' 
 שעות

4.     

 

    

5.     

 

    

6.     

 

    

7.     

 

    

    
 

 25 סה"כ שעות

 

 ___________________________ :רשותיחתימת הרכז ה תאריך:___________     

 :______________ ביסודי המוסדו גני הילדים  חתימת מפקחת תאריך:_____________ 
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  : בנספח 
 ניהול יומן 

 ______________ _______________  תפקיד: שם אחראי היומן:

 מתוך:_____________ __________ מפגש מס':

 תאריך הכשרה:_____________  שם המרצה:__________________ 

 מקום ההכשרה:______________

 ____________(ין סמל מוסד: חתימת המפקח/ת:___סמל מוסד:________________ )במידה וא

 דף נוכחות

/הגן בו  שם ביהס שם משפחה שם פרטי

אני עובד בתכנית 

 "ניצנים"

 חתימה דוא"ל טלפון נייד

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 נספח זה יודפס , יועבר בכל מפגש לחתימת המדריכים וישמר בתיק רכז.
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 :גנספח 

 ח"תשע "ניצנים"להערכת ההכשרה בתכנית משוב למדריכים  
 

 משתלמ/ת יקר/ה,
 

 הדיללממקדם תהליכי הערכה ובקרה פנימיים  "ניצנים"מנהלת  -המנהל הפדגוגי במשרד החינוך 

אנו מבקשים לקבל את  .יםלמדריכבמטרה לאפשר לנו לשפר את איכות ההשתלמויות  לקחים  תולהפק

 הערכתך האישית לגבי תחומים שונים הקשורים בהכשרה.

 בה השתתפת.   כשרהאיכות הה והוא כלי הנועד לסייע בהערכת הינו אנונימי זה שאלון

                                                                                                                                                              

 ,תודה על שיתוף הפעולה

                                                                                                                            

 

 מטרות ההכשרה:

במסגרות בעקבות  יהיה בעל יכולת טובה להפעיל את הילדים "ניצנים"המדריך בתכנית  .1

 תהליך ההכשרה.

במסגרות ירכשו ידע יישומי וכלים מעשיים לעבודה  "ניצנים"המדריכים העובדים בתכנית  .2

 . 3-8עם ילדים בגילאי 

 ."ניצנים"העצמתם ופיתוחם המקצועי  של המדריכים העובדים במסגרת תכנית  .3

הנוכחית, ציין/ני את מידת הסכמתך עם כל אחד מן ההיגדים על סולם הערכה בן בהתייחס להכשרה 
 " מציין "כלל לא מתאים".1" מציין "במידה רבה מאוד" ואילו "5חמש דרגות, כאשר "

 
 חלק א'

 
5 

 מסכים במידה רבה
 מאוד

4 
 רבהמסכים במידה 

3 
  בינוניתמסכים במידה 

2 
מסכים במידה 

 מועטה

1 
 כלל לא מסכים

 
 

 
1 2 3 4 5 

       ההכשרה באופן כללי הייתה לשביעות רצוני. .1

      ואורגנה כהלכה.תוכננה  "ניצנים"לתכנית  כשרההה .2

      רותים, שתייה( יש בזור,)הכיתה, א הכשרהב  םייזיהתנאים הפ .3

יש הלימה בין מטרות ההכשרה ותכניה כפי שפורסמו לבין מה  .4

 שהתקיים בפועל. 

     

 מנחה ההכשרה:  מקום ההכשרה:                           הרשות:  

 נושאיי ההכשרה:

 מס' שעות : שעה: יום:
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1 2 3 4 5 

      . רכשתי ידע חדש בתחום התוכן "ניצנים"במהלך ההכשרה לתכנית  .5

סדנאות   :באמצעי הוראה מגווניםנעשה שימוש  כשרהבמהלך הה .6

 מצגותסרטי המחשה,  יישומיות

     

לתכנית  כשרה " יישומייםבאיזו מידה  נושאים שלמדתי בה .7

  ."ניצנים"

     

      .יישומים בקרב הלומדיםים תהליכי הלמידה זימנו הדגמה של כל .8

      זימנו ניתוח התנסויות מן השדה. כשרהתהליכי הלמידה בה .9

      .התקיימה למידת עמיתים שתרמה למהלך הלמידה כשרהבה .10

      .באיזו מידה המרצה שיקף מקצועיות וגיוון בדרכי ההוראה .11

      מהווה מענה לצרכים ארגוניים, מנהליים ופדגוגיים. רשותיהרכז ה .12

 
 

 חלק ב'
 

בעקבות  "ניצנים"במסגרת ההדרכה בתכנית דוגמאות לתכנים, מיומנויות או נושאים שיישמת  2כתוב  .31

 .כשרההה

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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 :דנספח 
 תשע"ח - "ניצנים"במסגרת מפגש למידה בהכשרות  1תצפית

 
, על הצופה  להחליט אילו מהמאפיינים בקירוב אומדניםהתצפית נועדה לקבלת  טבלת

את המפגש. במהלך הצפייה חשוב  ביותר הטובה בצורה מתאריםהמופיעים בטבלה 
 .המפגש תום עם מיד בשלמותה הטבלה את למלא ישלרשום הארות/עדויות/דוגמאות. 

 

 כלליים ומאפיינים פרטים': א חלק

 /יסודי( ילדים: ______________)גני היעד קהל

 ________________ :התצפית עורך ________________: התצפית עריכת תאריך

 ___________________________: התמחותו ותחום מנחה

 _________________: מיקום : __________ההכשרה ינושא

 ____________________: רשותיושם הרכז ה ההכשרה על האחראית הרשות שם

 _______________________: סיום שעת ___________________:התחלה שעת

 

 /לאכן סמן בטבלה המופיעים מהמרכיבים אחד כל עבור

 הערכה -למידה -הוראה: לימודי היבט .1

 המפגש מבנה
 מאפיין מרכיב

 'א
 מאפיין

 'ב
 ודוגמאות הערות הבהרות

: המפגש פתיחת
 קיימת האם

 או/  ו פתיחה
 לעשייה קישור

 מפגש/ קודמת
 ?קודם

   לא כן

 : המפגש מהלך
 הפעילות האם

 מקדמת
 המדריכים

 הבניית לקראת
)תוכן /  ידע

 (?מיומנות

   לא כן

 :המפגש סיום
 -התקיים  האם

   לא כן

                                                 
 ."ניצנים" מנהלת לחברי מיועד 1
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 סיכום / רפלקציה 
 

 לומדים עם דיאלוג .2

 מאפיין מרכיב
 'א

 מאפיין
 'ב

 ודוגמאות הערות הבהרות

 התקיים האם
 ?פרטני דיאלוג

   לא כן

בוצע דיאלוג  האם
 ?לקבוצה מתאים

 

   לא כן

 תוכן האם
 מתאים הדיאלוג
 ?למליאה

   לא כן

 

 למידה הוראה דרכי .3

 מאפיין מרכיב
 'א

 מאפיין
 'ב

 ודוגמאות הערות הבהרות

 בין הלימה יש האם
 הלמידה פעילות

/  לאסטרטגיה
 שרוצים מיומנות

 ?לחזק

  לא כן

 

 

 

 מגוון יש האם
 מגוון? משימות

 ?אינטליגנציות

 

   לא כן

 :המנחה"י ע שזומנו הלימודיות הפעילויות בחינת .4

 מאפיין מרכיב
 'א

 מאפיין
 'ב

 ודוגמאות הערות הבהרות

 הפעילות האם
 בין שילוב מזמנת

 ?תחומים

? תחומים אילו

  לא כן
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 ?אופן באיזה

 

 הפעילות האם
 של הבנייה מזמנת

 ?חדש ידע

? בתהליך ?במה
 ?הלומדים בתוצרי

 ?ברפלקציה

   לא כן

 הפעילות האם
? חקרנות מזמנת
 ?אופן באיזה

   לא כן

 
 היישום פוטנציאל .5

 מאפיין מרכיב
 'א

 מאפיין
 'ב

 ודוגמאות הערות הבהרות

 מזמן המפגש האם
 להפעלת אפשרות

 וליישומו הנלמד
 ?בשדה

  לא כן

 

 

 

 המנחה האם
 להציג מבקש
 דוגמאות במפגש

 יישומיות
 ?מהשטח

   לא כן

 אישי ובין חברתי היבט .6

 מאפיין מרכיב
 'א

 מאפיין
 'ב

 ודוגמאות הערות הבהרות

 מדבר המנחה האם
 ?העיניים בגובה

  לא כן

 

 

המנחה  האם
מתייחס באופן 

אינדיבידואלי לכל 
 לומד? 

   לא כן

 המנחה האם
 אווירה משרה
 לבינו בינו נעימה

 ?למשתלמים

   לא כן
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 המשתלמים בין תקשורת .7

 מאפיין מרכיב
 'א

 מאפיין
 'ב

 ודוגמאות הערות הבהרות

 קיימת האם
 וסבלנות סובלנות
 בין ביחסים

 ?הלומדים

  לא כן

 

 

 

 שיתוף קיים האם
 בין פעולה

 ?הלומדים

 

   לא כן

 אפשרות יש האם
 הקול לביטוי
 ?האישי

 

   לא כן

 

 המשתלמים של תגובות .8

 מאפיין מרכיב
 'א

 מאפיין
 'ב

 ודוגמאות הערות הבהרות

הלומדים  האם
 פעיל חלק לוקחים
/  במפגש

/  משתתפים
 ?מעורבים

 כן

 

 

  לא

 

 

 

 הלומדים האם
/  נושאים יוזמים
? לדיון הצעות

 ?שאלות שואלים

 כן

 

 

   לא

 

 :מיוחדות והערות המפגש סיכום .9
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

_____________________________________________ 
 



 מועצהמקומיתהראדר

 

 1עמוד  חוזההפעלתצהרוןבי"סיסודיתשע"ח

 

 

 

  חוזה הפעלת צהרון

  חתשע"הלימודים לשנת 

 

 2017 תשנ ________חודש ____ באשר נחתם בהר אדר ביום 

 

 מועצה מקומית הר אדר  בין: 

 מצד אחד   (או "המזמין" "המועצה"  :)להלן 

 

 _____________ ובין: 

 מצד שני   "המפעיל"( :)להלן 

 

 

במסגרת  ת הספר היסודי ביישובלהפעלת צהרון בבי מכרזוהמועצה פרסמה  הואיל: 

 ;ניצנים מורחבת" של משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי" תכנית

 

 ;הזוכהוהצעת המפעיל התקבלה כהצעה  והואיל: 

 

 והצעת המפעיל מהווה חלק בלתי נפרד מחוזה זה; והואיל: 

 

 

 הוסכם בין הצדדים:

 

 נספחי החוזה הם: .1

 ם מאת משרד החינוך;קריטריונים להפעלת תכנית ניצני -1נספח 

 מפרט השירותים; -2נספח 

 ;אישור עריכת ביטוחים -3נספח 

 ;הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות חינוךחוזר משרד החינוך בדבר  -4נספח 

 ;תלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי מזוןחוזר משרד החינוך בדבר  -5נספח 

על מאגר ספקי המזון של הנחיות משרד החינוך לספק מזון שאינו נמנה  -6נספח 

 משרד החינוך;

 בנושא הכשרת מדריכים וסייעות בתכנית ניצנים.הנחיות משרד החינוך  -7נספח 
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 2עמוד  חוזההפעלתצהרוןבי"סיסודיתשע"ח

 

 

כל הנספחים לעיל והם מהווים חלק בלתי נפרד מחוזה המפעיל מצהיר כי קרא את  .2

 זה ובגדר תנאים מתנאיו.

ח האדם על מנת המפעיל מצהיר ומתחייב כי הוא בעל הניסיון, הידע, האמצעים וכו .3

 לתת את השירות ברמה הגבוהה ביותר.

בימי חופשות משרד החינוך כפי וכן  13.30-17.00ה' בשעות -בימים א'יפעל  הצהרון  .4

לפי לוח החופשות שמפרסם משרד הכלכלה  7:30-16:00 שנקבעו מראש בין השעות

ימודים, על אף האמור לעיל, במידה ויתקבל המתווה לשינוי מבנה שנת הל לצהרונים.

ויקוצצו ימי חופשה, המפעיל יחזיר להורים את התשלום עבור ימי חופשה בהם הוא 

 לא נדרש להפעיל את הצהרון.

חוזר בהתאם לארוחת צהריים חמה ,ו ארוחת בוקרכל ילד יקבל בימי הפעילות  .5

ולילדים אלרגיים,  הזנה וחינוך לתזונה נכונה במוסדות חינוךמשרד החינוך בדבר 

תלמידים הסובלים מאלרגיה למוצרי בהתאם לחוזר משרד החינוך בדבר  יסופק מזון

 לעיל(. 3-4)נספחים  מזון

 -שיחתום על הנחיות משרד החינוך לספקי מזון  הארוחות יסופקו אך ורק ע"י ספק .6

 לעיל. 6נספח 

להשתמש  המפעיל ב' במבנה בית הספר וכן יוכל -באגף כיתות א'הצהרון יתקיים  .7

 ום עם הנהלת בית הספר.בתיא , בחדרי ספח

כל הציוד והעזרים הדרושים למתן השירות , יסופקו בלעדית ע"י המפעיל והמועצה  .8

 4, כאמור בסעיף זולת העמדת חללי בית הספר ,לא תספק ציוד או עזרים כלשהם

 לשימוש המפעיל. לעיל,

ומנהלת תכנית העבודה  של הצהרון תוגש ע"י המפעיל לאישור מנהל בית הספר  .9

 ת החינוך במועצה.מחלק

 שני חוגי העשרה בשבוע לפחות. התכנית תכלול  .10

היא מנהלת מחלקת החינוך במועצה הממונה מטעם המועצה על ביצוע חוזה זה ,  .11

 והמפעיל יציית להנחיותיה והוראותיה.

למשך שנת לימודים אחת ולמזמין הזכות להאריך את תקופת ההתקשרות היא  .12

 נוספות. בשתי שנות לימוד התקשרותתקופת ה
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 3עמוד  חוזההפעלתצהרוןבי"סיסודיתשע"ח

 

 

 ,כולל מע"מלילד ₪  785המפעיל יגבה ישירות מן ההורים  סכום חודשי לילד, בסך   .13

והמועצה תעביר למפעיל  ,9שנקבע ע"י משרד החינוך עבור אשכול סוציואקונומי 

שאותו היא תקבל מאת משרד החינוך כולל מע"מ ,  ₪  150סכום חדשי של 

 כהשתתפות בהפעלת התכנית.

שבונות התכנית בכרטיסי חשבון נפרדים  מייתר פעילויותיו, בהם המפעיל ינהל את ח .14

כמו כן, המפעיל  יירשמו כל הכנסות והוצאות התכנית בחלוקה לפי שנות לימוד.

 נוך בעניין ניהול החשבונות והדיווחים.ייקיים כל הנחיה נוספת של משרד הח

ובאם לא  מובהר בזה כי תשלום השתתפותה של המועצה ממומן ע"ח משרד החינוך .15

יקיים המפעיל את ההנחיות בנושא רישומים ודיווחים, הדבר יגרום לעיכוב העברת 

השתתפותה של המועצה והמפעיל לא יוכל לבוא בכל טענה בנדון אל המועצה ולא 

 יהיה רשאי לפגוע בשירות לילדים.

כל כוח האדם שיועסק ע"י המפעיל , יועסק על פי הנחיות משרד החינוך ויעברו  .16

 על חשבון המפעילוזאת  להנחיות משרד החינוךוהנחייה פדגוגית בהתאם  הכשרה

 הנחיות משרד החינוך בנושא הכשרת מדריכים וסייעות בתכנית ניצניםבהתאם ל

 (.7)נספח 

 המפעיל יעסיק בהפעלת הצהרון את כוח האדם שלהלן: .17

 רכז צהרון בית ספרי .א

 מדריך/ה וסייע/ת לכל קבוצת ילדים .ב

 

למניעת חוק משטרת ישראל לפי  זה, המפעיל ימציא אישורכתנאי לחתימת החו .18

ם )אישור המשטרה(, העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטיני

וכן  יחדש אישור זה בכל מקרה  וזאת בהתייחס לכל המועסקים על ידו  2003-תשס"ג

 של חילופי מועסקים על ידו.

סמך ומוכשר לתפקידו והמועצה רשאית כל כוח האדם שיועסק ע"י המפעיל, יהיה מו .19

 לתפקידו. ,להורות על החלפתו של כל עובד שאינו מתאים לדעתה

על כל  ה את המועצהשפכל המועסקים ע"י המפעיל יהיו עובדיו בלבד והמפעיל י .20

 .תביעה אם תוגש נגדה ע"י מי מעובדי המפעיל 

אדם בקשר לפעילות  המפעיל יהיה אחראי בלעדית לכל נזק לגופו ו/או לרכושו של כל .21

ה בגין נזק דכל תביעה אם תוגש נג הצהרון במבנה והוא ישפה את המועצה על

 שהמפעיל אחראי לו.
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להסיר ספק, למפעיל אין ולא תהיה כל זכות במבנה וזיקתו היחידה אליו היא הפעלת  .22

 צהרון בו.

ה המפעיל מתחייב לשמור על המבנה שמירה מעולה והוא יהיה אחראי לכל נזק למבנ .23

 למעט נזק הנובע מבלאי רגיל וסביר. ,ולתכולתו

ריות עשה באחיל מוסד החינוך במסגרת אבטחת מוסדות חינוך, תעהשמירה  .24

לכל שעת ₪  59והמפעיל יישא בעלות האבטחה בסך הארגונית והכספית של המועצה 

 אבטחה.

באחריות המפעיל לספק את כל הריהוט, הציוד וחומרי העזר הדרושים לפעולת  .25

הצהרון ולא תחול על המועצה כל חובה בנדון למעט אספקת ריהוט בסיסי של כיתת 

 שולחנות וכסאות. –לימוד בביה"ס יסודי 

בהתאם להערכת הצריכה בפועל ע"י , בנוסף, המפעיל יישא בעלויות המים והחשמל  .26

 המועצה.

יתקשר המפעיל  .המפעיל לספק ארוחת צהרים חמה למשתתפי הצהרוןחריות בא .27

 והכוללים: דין הנדרשים על פי  האישוריםבהסכם עם ספק מזון המצויד בכל 

 .שיון יצרן מטעם משרד הבריאותיר *

 .רישוי עסקים מטעם הרשות המקומית שבה נמצא המפעל/העסק *

 תעודת כשרות. *

ך אותו בשתי שנות ולמועצה הזכות להארי חתשע" חוזה זה היא לשנה"לתקופת  .28

,באותם תנאים )בכפוף לעדכון התעריף  יום מראש 90  בהודעה שללימודים נוספות 

 באם יעודכן( . -של משרד החינוך 

מדריך/ה ועסק על ידו בצוות עובדי הצהרון לפחות ת/ימתחייב כי המפעיל  .29

 ה.קורס החייאה ועזרה ראשונ /השעברת אחד/ת כ/ךמוסמ

 .יו"במעודכן לכל ילד הכולל מידע בדבר רגישויות רפואיות וכ ימצא טופסיבצהרון  .30

המועצה יהיו רשאים להיכנס לצהרון בכל עת כדי לוודא קיום הוראות חוזה נציגי  .31

 זה.

מתחייב כי שטח הצהרון יהיה נקי למופת ותתקיים בו הקפדה מרבית על המפעיל  .32

ת השירותים, יימסרו נקיים בתחילת הצהרון המתחם בו פועל הצהרון לרבו קיון.יהנ

 ועל המפעיל לדאוג להחזירם בתום הפעילות במצב זה.

מוחלט על המפעיל להעביר את חובותיו וזכויותיו על פי חוזה זה והם חל איסור  .33

  ובלתי ניתנים להעברה. ישייםא
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לבצע  לגרוע מאחריות המפעיל עפ"י חוזה זה ו/או עפ"י כל דין, המפעיל מתחייבמבלי  .34

 (2)נספח על חשבונו את הביטוחים הבאים, כמפורט ב"אישור עריכת הביטוח" 

 ולהשאירם בתוקף למשך כל תוקפו של חוזה זה.

 ביטוח לכל הרכוש המובא על ידו לאתר, במלוא ערכו עפ"י הנדרש מעת לעת. .א

 הכיסוי: אש מורחב כולל נזקי טבע ורעידת אדמה וכולל פריצה.

 שלישי בגבול אחריות של לפחות: כלפי צדביטוח אחריות  .ב

 בפוליסה יצוין במפורש כי: $ לתקופה. 1,000,000 -$ למקרה ו 1,000,000   

 ,הכיסוי חל גם בגין משקאות/מזון ומהפוליסה יבוטלו חריגי: "הרעלה -

  מכירת מזון /משקאות"

 ביטוח אחריות מעבידים בגבולות אחריות של לפחות: .ג

 $ למקרה ולתקופה. 5,000,000 -$ לעובד ו 1,500,000  

)מובן שעל המפעיל לשלם למוסד לביטוח לאומי את כל התשלומים המגיעים 

 עבור העובדים(. כחוק,

כל הביטוחים הנזכרים לעיל יבוצעו בנוסח ובתנאים שאינם פחותים מתנאי 

 הפוליסות הידועות בשם "ביט".

 לכל הפוליסות יתווסף לשם המבוטח: "ו/או מועצה מקומית הר אדר ו/או עובדיה" .35

 .משרד החינוך -ו/או מדינת ישראל

 צד שלישי(.)+ סעיף אחריות צולבת לגבי פוליסת אחריות כלפי 

 ישא בלעדית בכל סכומי ההשתתפות העצמית בפוליסות הנ"ל.יהמפעיל  .36

תימת החוזה, המפעיל ימציא למועצה אישור מחברת הביטוח, על עריכת חבמעמד  .37

יום לפני תום תוקפו  15וכן ימציא אישור חדש, לפחות  3כנספח  ביטוח בנוסח המצ"ב

 של כל אישור כל עוד החוזה תקף.

כרים לעיל הינם דרישות מינימום בלבד והמפעיל רשאי לבצע ביטוחים הנזהביטוחים  .38

 נוספים כראות עיניו, על מנת לכסות אחריותו.

מתחייב למלא את כל דרישות והתנאות הפוליסות ובקרות מקרה ביטוח המפעיל  .39

 לפעול למימושן של הפוליסות. 

יימות נסיבות לו כי ק עיוודיכמו כן, המפעיל מתחייב להודיע למועצה מיד לכש 

 העלולות להוות עילה לתביעה.

תבטח על חשבונה במהלך כל תקופת השכירות את "המבנה" בביטוח "אש המועצה  .40

 מורחב" כולל נזקי טבע ורעידת אדמה. 
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הביטוח הנ"ל יכלול סעיף ויתור על זכות השיבוב כנגד המפעיל ובלבד שהוא לא גרם  

 לנזק בזדון. 

בתנאים שאינם פחותים מתנאי הפוליסה הידועה בשם הביטוח הנ"ל יבוצע בנוסח ו 

 "ביט", העדכנית ליום תחילת הביטוח.

בסכומי ביטוח, תנאי ביטוח,  –המועצה מבצעת ביטוח תאונות אישיות לתלמידים  .41

הרחבות וחריגים, עפ"י ההסדר של החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי, 

 המעודכן לשנת הלימודים הרלוונטית.

ולא  ,יל הוראה מהוראות חוזה זה לרבות תנאי ההצעה הנספחים אליוהפר המפע .42

הפרה יסודית שתזכה יהווה הדבר ימים מדרישת המועצה,  3תיקן את ההפרה תוך 

בביטולו המידי של ו₪  50,000בפיצוי מוסכם ללא הוכחת נזק בסך את המועצה 

 והמפעיל יפנה את המבנה מכל חפץ ומכל אדם. החוזה

ימציא המפעיל לידי המועצה ערבות  חיובי המפעילולהבטחת חוזה במעמד חתימת ה .43

  .₪  50,000בנקאית אוטונומית ובלתי מותנת בסך 

 תהא לבית המשפט המוסמך בירושלים. ,סמכות השיפוט המקומית הייחודית .44

 

 ולראיה באנו על החתום
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