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משרד החינוך

הפדגוגיהמינהל



חודש אוגוסט חודש יולי

ימי החופש הגדול
2020אוגוסט -יולי

ימים שהמורים מחזירים

יום בית הספר של החופש הגדול18

המשך החופש הגדול 

הבדואית,הערביתבחברההספרובבתיבגנים**
.החגאחרימידהקורבןחגחופשתימייושלמו,והדרוזית



סוג  

המסגרת

מספר  

מוסדות

סוג     

החינוך

מספר תלמידים

17,236גנים

497,478חינוך רגיל

1523חינוך מיוחד

499,001כ גנים"סה

2,692בתי ספר

608,420חינוך רגיל

15,956חינוך מיוחד

624,376ס"כ בתי"סה

1,123,377כ"סה

-"ס של החופש הגדול"ביה"תוכנית

'ד-'כיתות א, גנים



מסגרת הפעילות

אוכלוסיית היעד
מספר תלמידים  

ממוצע בקבוצה
תאריכים

סך כל היקף  

הפעילות

ימי 

פעילות
שעות

גני ילדים

(כולל גנים בחטיבה צעירה)
28

ה-אימים06.0818–14.07

7:30–13:00

ד-שכבות א
28

8:00–13:00 המיוחדכיתות החינוך 
8

.החגאחרימידהקורבןחגחופשתימייושלמו,והדרוזיתהבדואית,הערביתבחברההספרובבתיבגנים**



עלות  ס"למ

יומית

עלות לכל  

התקופה

מערך מלגות

ללא עלות₪  1-40

5-720  ₪
360  ₪

המשרד מקצה סל ייעודי  

למלגות
8-1030  ₪540  ₪

השתתפות הורים



מימון  המשרד  עלות לתלמידס"לממדד סוג חינוךמסגרת

הוריםבהפחתת תשלום

בתי ספר

חינוך רגיל
1-4848.60848.60

5-7848.60488.60

8-10848.60308.60

חינוך מיוחד
1-42434.402434.40

5-72434.402074.70

8-102434.401894.40

גני ילדים

חינוך רגיל
1-4917.40917.40

5-7917.40557.40

8-10917.40377.40

חינוך מיוחד
1-43029.703029.70

5-73029.702669.70

8-103029.702489.70

עלות ממוצעת לתלמיד-תקציב התוכנית



גניםכוח האדם בתוכנית

-'אפשרות א

+

-'אפשרות ב

+

-'אפשרות ג

+

סייעתגננת

סייעת סייעת

סייעת מדריכה

'ג-ו' באפשרות ב

גנים 5על כל 

רכזת גניםתמונה 



בתי ספרכוח האדם בתוכנית

רכזת 

רשותית

בתי ספר  

יסודיים

רכזת 

התוכנית

סגנית 

הרכזת

-'אפשרות א

-'אפשרות ב

מורה

צית"מד+מדריכה



 טיפוח  , שילוב תנועות הנוער, מעגל הקסם, שיח רגשי: פעילויות הפגה

כישרונות ויכולות

סיורים, מופעים, הצגות, דרמה, תנועה, יצירה, אומנויות: פעילויות העשרה

 ביסוס בתחומי הליבהתגבור לימודי

דגשים בהפעלת התוכנית



שלבי ההפעלה בפורטל

החל מיוםנושא
מועד סגירת  

המערכת
באחריות

ראש הרשות והגזבר בחתימה דיגיטלית1.6.2014.6.20אישור בקשת הצטרפות לתוכנית

רשותיאו    רכז מנהל מחלקת חינוך 8.6.201.7.20בקשת ליווי פדגוגי

רשותיאו    רכז מנהל מחלקת חינוך 14.6.2010.7.20בקשות חריגות

רשותיאו    רכז מנהל מחלקת חינוך 1.7.2010.7.20עבודהתוכניותהגשת 

רשותיאו    רכז מנהל מחלקת חינוך 17.6.2010.7.20רישום תלמידים

רשותיאו    רכז מנהל מחלקת חינוך 7.8.2015.10.20הגשת דוח ביצוע



?מה חדש השנה

פרוטנושא

'ד-'ס א"תלמידי ביה3-6ילדי גניםהיעדהרחבת קהל

ימים18הרחבת תקופת התוכנית

כוח אדם

(בהיקף שעות נמוך יותר. )בפרופיל זהה לרכז התוכנית. תלמידים150מעל ס"תקן לסגן רכז בבי

'ד-'גאפשרות לפיצול צוות בשכבות

מדרישות התואר80%שסיימה גננת/אישור למורה

גנים ללא גננת5כל סייעת     ורכזת גנים על+ תקצוב לגננת 

תומכי הוראה מתנדבים בפריסה ארצית30,000-י כ"כוח האדם עעיבויתומכי הוראה

.יש להפנות מכתב לוועדת חריגים. אפשרות לקיום פעילות ביישובים, אזוריותבמועצותמיקום הפעילות

השתלמות אישור הפעלה

השתלמות הביטחון תתקיים במתכונת זום למשך שעתיים( גננת ורכזת גננת)בגני הילדים 

.  רכזים וסגני רכזים ותיקים יעברו השתלמות זום בת שעתיים-בבתי הספר

שעות3השתלמות זום בת  רכזים וסגני רכזים חדשים יעברו



?מה חדש השנה

פרוטנושא

תקציב

.  על פי רישום תלמידיםהתשלום5-10ס"למבאשכולות 

מענה למקרים חריגים+התשלום על פי נוכחות בפועל 1-4ס"למבאשכולות 

משרד החינוךמתן סל ייעודי  למלגות במימון 

למסגרת כיתתית₪ 257-תוספת תקציב לניקיון

1.7.20-מהפוטנציאל ב50%העברת מקדמה של 

מאושרת וחתומהורשותיתמוסדית -לרשותאחתעבודה תוכניתהגשת -בגני הילדיםעבודהתוכנית

עם ההוריםאירוע שיא וביטול הזנהביטול הורים

מערכת מקוונת
חתימה דיגיטלית של ראש הרשות והגזבר במערכת המקוונת

לפעול במערכת מהשלב השני ומעלההרשותיהרשאה  לרכז 



חשוב, חשוב, חשוב

לעמוד בלוח הזמנים

לשם הצלחת התוכנית

!בהצלחה רבה


