מדינת ישראל
משרד החינוך

כ"ב ניסן ,תשע"ד
 22אפריל2102 ,
לכבוד
ראשי הרשויות המקומיות
הנדון :היערכות לתוכנית הקיץ "מחנכים סביב השעון"
לקראת הקיץ הניצב לפתחנו ,חברו משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי במטרה לאפשר לכלל
תלמידי ישראל קיץ בטוח ,מהנה ומעשיר ,זאת מתוך תפיסה הדוגלת ומאמינה באיכות חינוכית,
בעיצוב תרבות איכותית ובכינון חברת מופת .מערכת החינוך רואה עצמה אחראית לתלמידיה על פני
הרצף חינוכי לאורך כל השנה ומתוך שכך ,להכנת הילדים ובני הנוער לקראת חופשת הקיץ וליצירת
חופשה מהנה ,בטוחה ,מלאת עשייה ועניין ,למידה ושמירת קשר מתמשך עם מבוגרים משמעותיים.
קשר זה עשוי לתרום לתחושת המוגנות של התלמידים ולהתפתחותם הרגשית ,החברתית
והקוגניטיבית ,ומהווה עוגן חשוב בתפיסה של "מחנכים מסביב לשעון" בחופשת הקיץ.
כביטוי לתפיסה זו משרד החינוך בשיתוף מרכז השלטון המקומי ,נערכים להפעלת שתי תכניות עוגן
לקראת הקיץ:


תכנית "בתי הספר של החופש הגדול" -קיץ של ידידות



תכנית "קיץ אחר"

מטרת התוכניות הינה הרחבה והעצמה של הפעילות החינוכית בקרב ילדים ונוער בתקופת החופשה
הגדולה ,באמצעות עידוד יצירת תוכן משמעותי ומניעת התנהגויות סיכוניות בקרב הילדים ובני הנוער
על פני שעות היום כולו.
התכניות נבנו תוך הדגשת השותפות של כלל השותפים החינוכיים וסוכני השינוי ברשות המקומית.
התכנית מתמקדת בראייה רב-מערכתית כוללת של צורכי הילדים והנוער ,אחריות חינוכית וחיזוק
הרצף החינוכי על ידי מעורבות חברתית של הצוותים החינוכיים ,הילדים ובני הנוער והקהילה.
פירוט התוכניות תתפרסמנה באתר "מחנכים מסביב לשעון".www.edu.gov.il/summer -

"בתי הספר של החופש הגדול" קיץ של ידידות
מטרת התוכנית לקדם מענה חינוכי איכותי לצורכיהם השונים של תלמידי כיתות א' – ב' ,ולעודד
השתלבות ההורים בעבודה.
תכנית זו מהווה נדבך נוסף לצמצום פערים ,לטיפוח תרבות פנאי משמעותית ולחיזוק מקומו של
המוסד החינוכי כעוגן לקהילה.
אנו שמחים לבשר לכם כי  251רשויות מקומיות בחרו להפעיל את התוכנית ומבקשים בהזדמנות
זו להודות לכם על האמון.

בשנת הלימודים תשע"ד תיושם התכנית בכיתות א'-ב' בפריסה ארצית במוסדות החינוך הרשמיים,
ובמהלך שנה"ל תשע"ה ותשע"ו (חופשות הקיץ בשנים  )5102-5102תושלם הפריסה עד כיתות ה'
ובגני החובה במוסדות החינוך הרשמיים.
השותפים ימשיכו ללוות ולסייע בפעילות ובהפעלה באמצעות צוותי ההיגוי ובעלי התפקידים במשרד
החינוך ובמרכז השלטון המקומי.

תכנית "ילדים ונוער בקיץ מסביב לשעון"
התוכנית כוללת שני ערוצי פעילות עיקריים:
 .0פעילויות בבתי הספר טרם היציאה לחופשה כהכנה לחופשה וכהיערכות לה .פעילויות אלו
כוללות הכנת התלמידים ,ההורים והצוותים החינוכיים לקראת חופשת הקיץ בימי שיא ,במפגשים
משותפים ובמערכי שיעור חינוכיים – לחיזוק הלמידה ,המיומנויות וכישוריי החיים של התלמידים.
כל החומרים יועלו לאתר "מחנכים מסביב לשעון".
 .5פעילויות חברתיות-ערכיות מגוונות במהלך החופשה ברמה הרשותית:
א .הפעלת "ערי ילדים ונוער" ברשויות המקומיות –
ברשויות הגדולות – כחלק מהפעלת תכנית פעילות לחודשי הקיץ ברשות המקומית ,תתוקצב
תכנית חברתית-ערכית למגוון אוכלוסיות הילדים והנוער מגילאי קדם-יסודי ועד בוגרי כיתה י"ב,
במהלך שבוע ימים .הפעילות תתפרש לאורך כל שעות היום והלילה ותכלול מתחמי פעילות
חווייתית ,לרבות סדנאות ,הפעלות ,מופעים ואירועים שונים .מוקדי התנדבות יופעלו כחלק
מתשתית ההפעלה הרשותית .תקצוב התוכנית תכלול עמידה בקריטריונים על פי "קול קורא".
ברשויות הקטנות – תתוקצב תכנית חינוכית-ערכית כוללת לחופשת קיץ עבור ילדים ונוער
מגילאי קדם-יסודי ועד בוגרי כיתה י"ב'.
ב " .סטודנטים ידידים לנוער"  -בשיתוף ארגון "ידידים":
תכנית למניעת התנהגויות סיכון בקרב בני נוער ולחיזוק המענים החינוכיים ברשויות המקומיות
בשני ערוצים:


"ידידים לנוער בחצות"  -ליווי בני נוער והפעלתם בפארקים הציבוריים או
במקומות התגודדות של בני הנוער ברשויות המקומיות במהלך החודשים יולי-
אוגוסט לפעילות הפגה ומניעה.



"יורדים בטוח לאילת"  -ליווי בני הנוער בתחבורה הציבורית בדרכם לאילת
ובמהלך שהותם שם וקיום דיאלוגים עמם למניעת התנהגויות סיכון.

ג .הפעלת מערך קייטנות מתוקשבות (סינכרוניות ואסינכרוניות) להפגה ,להעשרה ,להכרת
כלים דיגיטליים בתחומים שונים ולשימוש בהם לחוויית למידה שיתופית ומשמעותית.
ד" .מתחברים לנוער בחופים " – פעילות למניעת התנהגויות סיכון בקרב בני נוער .בתכנית זו
יופעלו מאהלים חינוכיים בארבעה מוקדים המוניים של בני נוער בקיץ.
כל המידע על פעילויות הקיץ יועלה באתר אינטרנט ובאפליקציית "מובייל" מתקדמת .התלמידים,
ההורים ואנשי החינוך ייחשפו לתכנים ולפעילויות התרבות והפנאי לתקופת הקיץ ,אגב עידודם
לצרכנות מושכלת של פעילויות פנאי חינוכיות ערכיות ומשמעותיות באמצעים טכנולוגיים עדכניים.

אנו רואים חשיבות רבה בהתגייסותכם למינוף הפעילות החינוכית לטובת קיץ משמעותי לילדים ובני
הנוער ברשויות המקומיות ולהצלחת התוכנית.

מצורף בזאת "קול קורא" להפעלת "ילדים ונוער בקיץ מסביב לשעון".
כמו כן ,במסגרת שיתופי הפעולה בנינו ,מתקיימת חשיפה נרחבת לכלל בעלי התפקידים ברשויות
מקומיות.
נודה להיערכותכם ורתימת השותפים החינוכיים כולם להצלחת התוכנית.

בברכה,
שלמה דולברג
מנכ"ל מרכז השלטון המקומי
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העתקים:
הרב שי פירון ,שר החינוך
מר חיים ביבס ,ראש עיריית מודיעין מכבים רעות ,ויו"ר מרכז השלטון המקומי
חברי הנהלת משרד החינוך
גב' יהודית קדש ,מנהלת אגף א' לחינוך יסודי ,משרד החינוך
גב' טליה נאמן ,מנהלת אגף תכנים ,הכשרות והשתלמויות ,משרד החינוך
מר ארז אשל – מנהל מינהל חברה ונוער
מר שלומי לנגר ,ראש מועצת אורנית ויו"ר ועדת הנוער במרכז השלטון המקומי
מר ישראל זינגר ,ראש העיר רמת-גן ויו"ר ועדת חינוך במרכז השלטון המקומי
מר ישראל נדיבי ,מנכ"ל מרכז המועצות האזוריות
מר איתי חוטר – סמנכ"ל כלכלה ,מרכז השלטון המקומי
גב' מיכל מנקס ,ראש מינהל חינוך וחברה במרכז השלטון המקומי
מר אבי קמינסקי ,יו"ר איגוד מנהלי אגפי החינוך ברשויות המקומיות
מר נמרוד גלנטה – יו"ר האגודה למנהלי יחידות נוער
מר זיו בר  -ראש תחום חינוך נוער וצעירים במרכז השלטון המקומי
חברי ועדת היגוי הארצית

