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"ד/תשרי/תשע"הי

15406600מס'סימוכין:


 

 לכבוד 

 /מועצות אזוריות ראשי רשויות

 מנהלי אגפי החינוך

 3-1ברשויות שבאשכולות למ"ס  



 שלום רב,

 שינוי מתווה ההפעלה –פתיחת מסגרות ציל"ה בתשע"ה הנדון: 

.לאחר החגיםתתחיללפעול(להעשרהולהזנהיוםצהרי)ה"צילהנוכחיתתכניתהלימודיםבשנת

כידועלכם,בעקבותמבצע"צוקאיתן"משרדהחינוךנדרשלקיצוץכספיונאלץלערוךשינוייםבשיטתההפעלה

ובמרכיביהשלהתכנית,ביניהםגםבהיקףהתקצובשלתכניתציל"ה.

₪60הוריםבסךשלעלההשתתפות כספיתהמדינהתמשיךלשאתבאחוזניכרשלעלותהמסגרות,אךתוטל

 יהיה לתלמיד התשלום יוח"א, חוק במסגרת הפועלים )בבתי"ס 20לחודש בהחלטתלחודש(₪ שאושר כפי

.7.10.14ממשלהמיום

 הרישום לתכנית יהיה באחריות הרשות ובשיתוף מוסדות החינוך.



 פירוט השינויים

 יקטןמס'התלמידיםלמסגרת: .א

 20ילדיםבגןבממוצע

 30ילדיםבבי"סבממוצע

ב .ב תשופה 6-הרשות שנה"ל.₪ פתיחת לאחר ציל"ה בהפעלת הטיפול עבור לתלמיד מסכוםלחודש

) מההורים הגבייה סכום יופחת המשרד 60השתתפות 20או ₪, למעט למסגרת(, 6בהתאם שלא₪

 יופחתווייוותרובידיהרשות.

 משרדלביןהפעלהבאופןעצמאי.הרשותתוכללבחורביןהפעלהבאמצעותזכייניה .ג

 יוכלולעשותזאתבאמצעותהגשתבקשה.רשויות המעוניינות להפעיל את התכנית באופן עצמאי

  להתפרסם2.11.14בתאריך צפוי בחשוון, ט' קורא" מקומיות"קול רשויות עבורלתקצוב

ציל"ההפעלת תוכנית הבקשה3-8לגילאי הגשת תשע"ה. אילשנה"ל לרשותוכן המשרד שור
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 תתבצע  עצמאי, באמצעותיפורסמוהמצויניםב"קולקורא"ושלקריטריוניםכפוףבלהפעלהבאפן

 .מערכתמרכב"ה

 

 לרשויות לאפשר מנת יועלההמעוניינותעל קורא" ה"קול ולהיערך, ציל"הלאתרגםלהקדים

 .כתובתאתרציל"ה:יג'בתשרי7.10.14משרדהחינוךבתאריךשב

קול–"מידעלרשויותבחלקשלhttp://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/yomale

.קורא"

 המועדהצפוישלפתיחתהמרכב"ה ותרצהלהתחייבעלמספר2.11.14)רשותשתהיהמוכנהלפני )

מסגרות ברשות, שיפעלו להגישאתהבקשהבפקסשמספרו חיים02-5603763תוכל "לידי ולציין

 וישתדללהיענותלהבמסגרתהתקציבוסדריהעדיפויות.המשרדיבחןאתהבקשה.הלפרין"

 ןשב"קולקורא"תינתןהעדפהלרשויותשפעלועלפיובשנתתשע"ד.ישלציי 

 יבוצעועלפיהתחייבותהבמרכבהלכשתפתח.אנחנומבקשיםלהדגיששהתקצובומחויבותהרשות 

 מותנהבהגשתבקשהמלאהותקינהבמערכתמרכב"ה,2.11.14–יובהרכיאישורהבקשהלפניה

 תשלוםייעשהאףהוארקבאמצעותמערכתמרכב"ה.מידלכשתיפתח.כמוכןיובהרכיה

 הפעלת עבור והיאלאתתוקצב לה שניתן האישור יבוטל ותקינה, רשותשלאתגישבקשהמלאה

התוכניתבשנתהלימודיםתשע"ה

 ביהיהחלקיוהרשותורשויותשיפעילואתהתכניתבאופןעצמאי)באמצעותה"קולקורא"(:התקצ

 גביהמההורים.תשליםאתהעלותע"י

התלמידיםרשויות שיפעילו את התכנית באמצעות זכייני המשרד בהתאםלמס' קיזוז, מנגנון יופעל :

 במסגרות.

בועדתהקצבות–רשותשתהאמוכנהלהפעלהותגישבקשהמתאימהבאמצעותהפקס .ד בקשתהתדון

 מידלאחרתוםחופשתסוכות.

מסגרות!יהיהלפתוחלא ניתן.1/12/14-הלאחר

 

 להלן מידע חיוני לעיקרי התכנית ולתהליך הפעלת המסגרות

בהכנת סיוע מתן וחינוכיתבקבוצותקטנות, חברתית ופעילותהעשרה לימודית הינהמסגרתהעשרה התכנית

 שיעוריבית,פעילותתלמידיםוהוריםוארוחהחמהומזינה.

 מסגרותההעשרהבהתאםלצרכים.הפעילותלתכנית מנהלביה"סוהצוותהחינוכייגבשואת

 בגנים)גנים-ימיםבשבועבימיםא'5למשך16.00המסגרתתתקייםבתוםיוםהלימודיםעדהשעה ה'

)בבתי"סהפועליםבמסגרתחוק. ב'-(ובכיתותא'15:45שאינםבאופקחדשיסיימואתיוםהלימודיםב

 .התוכניתתפעליוםאחדבלבד(יוח"אואינםבאופקחדשומופעלתבהםתוכניתציל"ה,

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/yomale
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/yomale/MeydaLarashuyot/KolKorhe.htm
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/yomale/MeydaLarashuyot/KolKorhe.htm
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 כללהתלמידיםבכיתותאלהזכאיםלהשתתףבתוכנית. 

 ללאהחופשות(.30/6/15-התכניתתפעלבמהלךשנתהלימודיםותסתייםב( 

 

כוח האדם בתכנית

ברוטולשעה.עבורשעותריכוזבבתיהספר₪46המדריכיםבתכניתבבתיהספרובגניהילדיםיועסקובשכרשל

ברוטולשעה.תינתןעדיפותלגננות/למוריםבעליתעודתהוראה.בגנים,יועסקאישצוות₪70ישולםשכרשל

 יימצאפתרון₪30נוסףשיתוגמלבשכרשל רכזתגניםשלהיישוב בו יישובשאין בכל כן, כמו לשעה. ברוטו

 במסגרתהתכנית.

 

מסגרות החינוך המיוחד

ברוטולשעהלבעליתעודתהוראהלחינוךהמיוחד,תוךהעדפה₪70ועסקובשכרשלהמדריכיםבחינוךהמיוחדי

שלמוריהבוקרלהמשךבתכניתציל"ה.יושםדגשעלמתןמענהמותאםלצרכיהתלמידיםבחינוךהמיוחד.רק

הספ14:30מסגרותהחינוךהמיוחדהמסיימותאתיוםהלמודיםעדהשעה בבתי רתוכלנהלהשתתףבתכנית.

 .לשעהברוטו₪30שלבשכרשיתוגמלנוסףצוותאישיועסק,ובגנים

 

 מספר התלמידים הממוצע למסגרת

ילדיםבבי"סבממוצע.30ילדיםבגןבממוצע,20-מס'התלמידיםלמסגרת

 

1,000עליעמודהעשרהתקציבבבתי"סהפועליםבמסגרתחוקיוח"א) לשנהלמסגרת₪5000: תקציב העשרה

 (.סגרתלמ₪

 

 לשלםעבורה.והתחייבותלכךשילדםישתתףבאופןסדירבתכניתהתחייבות ההורים

 

 שלתלמידיםלמסגרת:קביעת סף פתיחה מינימאלי

 ממספרהתלמידיםבכתה/בגןובתנאישמספר75%–בחינוךהרשמי,במוסדותהחרדיובמוסדותהפטור

 תלמידיםלפחות.11זהיעמודעל

 במסגרותהחינו –ךהמיוחד ולא75%המינימוםלפתיחתמסגרתהוא ממספרהתלמידיםבכתה/בגן,

 תלמידים.5-פחותמ

 

לפעילותההעשרהתותאםלכלמוסדבהלימהלזמןסיוםהלימודיםהפורמאליובהתאםמסגרת הזמן המוקצית

לתוכניותלהארכתיוםהלימודיםהפועלותבו.
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 החינוכי הצוות הכשרת

בהיקףהכשרה-בתכניתחדשיםמדריכים:כדלקמןיהיהה"צילמדריכישלהמקצועיוהפיתוחהההכשרתהליך

.שעות15–הגניםסייעות,שעות15בתכניתממשיכיםמדריכים,שעות30של

 

 תהליכי בקרה והערכה

רד.השנהיתקיימותהליכיבקרהע"יזכייןהמשרדלבדיקתאיכותהתכניתועמידהבהנחיותשקבעהמש

תהליךההערכההמתבצעע"יהרשותהארציתלמדידהוהערכה)ראמ"ה(יימשךגםבשנהזו,במטרהלבחוןאת

איכותהיישוםשלהתכניתוכןלצורךקבלתהחלטותהנוגעותלהמשךההפעלה.

 

 פדגוגי –תלקיט ניהולי 

אודות והנחיות נהלים של מקבץ כולל התלקיט אחריות להפעלתוהוראותשוניםתפקידיםבעלישלתחומי

ישליידע.ה"צילמסגרותשלמיטביהתפעולאתולקדםהחינוכיתהעשייהאתלהשביח,להקלבמטרההמסגרות,

 .הנהליםאודותהצוותיםכלאת

w.edu.gov.il/yomaleww:שכתובתואינטרנטואתרהיערכותמצגתתלווההתלקיטאת

 

 הקצאת שעות למסגרת:

הקצאתהשעותלמודליםהשוניםכפישניתןבתשע"ד.

 

 וועדת היגוי רשותית:

וועדתעלמנהלמחלקתהחינוךברשותהמקומיתלקיים להפעלתהשל שיעמודהיגויולהיותאחראי רשותית,

הפיקוח)פרטיםנוספיםבתלקיטפדגוגיי"עשתאושררשותיתהפעלהלגבשתכניתבראשה.תפקידהוועדההוא

 יצוין, כי לא ייפתחו מסגרות ציל"ה ברשות, ללא קיום ועדות היגוי רשותיות. ניהולי(.

 

וועדתההיגויהרשותיתתגבשביןיתרתפקידיהאתתכניתהעבודההרשותית,ותעקוב-תכנית עבודה רשותית

תיתהמצ"ב(.ברשויותהמופעלותע"יזכייניהמשרדבאחריותןאחרביצועה)עפ"יהתבניתלתכניתהעבודההרשו

ברשויותשתפעלנהבמסגרת שלהרשותוהןשלהזכיין. להעלותאתתכניתהעבודההרשותיתלאתרציל"ההן

באחריותהרשותלהעלותאתתכניתהעבודהלאתרציל"השברשות.–"קולקורא"

 

 הפטורווכר שאינו רשמי המ/ בעלויות פתיחת מסגרות במוסדות תהליך 

 מידע כללי: .א

 רוהפטורזכאיםלמימוןזההלגניםרשמיים."גניהמוכש .1

זהה .2 למימון בבתיה"ס גם זכאיות התורני החינוך ומעיין העצמאי החינוך של החינוך רשתות
 לבתיה"סהרשמיים.

http://www.edu.gov.il/yomale
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 .3 חייבותבהשתתפותשל לע25%מסגרותבבתי"סמוכש"ר ההזנהבנוסף לותמעלותהתכניתכולל
 החודשיתהקבועה.

מעלויותהתכניתכוללהזנהבנוסף45%ספרבמוסדותפטורחייבותבהשתתפותשל-מסגרותבבתי .4
 לעלותהקבועה.

הפעלתהתכניתתאושררקלבתיספרוגניםלהםרישיוןתקףלשנה"לתשע"ה.

המפורטבסעיףעל מנהלי אגף החינוך .ב פי הבעלויות)על התחייבותכספיתשל לקבל  על3,4א לעיל(

עלסמךההתחייבותהכספיתהנ"לתאשרהרשותאתהשתתפותןשלבעלויות התכנית. חלקםבמימון

אלוותעבירלמשרדאתקובץהמוסדותלהיערכותומספרהתלמידיםשנרשמוחתוםע"יהגזברומנהל

לקי חתום הרשאה טופס הזכיין באמצעות למשרד תעביר הרשות  ברשות. החינוך מכספיםאגף זוז

המגיעיםלרשותמהמשרד.

 

 

 מהלכים להפעלת התכנית ולוחות זמנים

 באחריות הרשות: 

 לו"ז הפעולה

גנים ביישוב: החינוך מוסדות בקרב תשלום כולל ציל"ה לתכנית הורים רישום

למילויולחתימתמורשיחתימה:ראשהרשות1וכיתותא'+ב')מצ"בטבלהמספר

 והגזבר(

 1.12.14מידיועד

 מס' טבלה את הזכיין, באמצעות התכנית, למינהלת עם1העברה להיערכות

 מספריהלומדיםשנרשמו,והעברתהעתקלמנהלהמחוז.

מידעםקבלתנתוניהרישום

ממוסדותהחינוךעלהסכמת

 הורים.

 טרםפתיחתהמסגרות )בתאוםעםהזכיין(הקמתועדתהגוירשותית

 טרםפתיחתהמסגרותובאישורהפיקוחבתאוםעםהזכייןית,רשותהכנתתכניתפעילות

 טרםפתיחתהמסגרות (הזכייןגיוסכוחאדם)בשיתוף

רשות19/10/14-מהפתיחתמסגרות לכל

להפעלה מוכנה שתהיה

התחייבות על חתימה לאחר

כלפיהמשרד.
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 :באחריות בית הספר

 

 לו"ז הפעולה

)מצ"ב–בתשלוםואיסוףאישוריהוריםלתכניתרישוםתלמידיםלתכניתציל"ה

 מכתבפנייהלהוריםהכוללספחרישום(.
 מיידי

 תוךשבוע העברהשלמספריהתלמידיםשנרשמולרשות)עפ"יהטופסהצורף(

 מיידי מינוירכזתכניתביתספרי.

הקמתוועדתהיגויביתספריתוהכנתתכניתעבודהביתספריתבהלימהלתכנית

שותיתוקבלתאישורהפיקוח.הר
מיידי

 מידלאחראישורהרשות הזכיין(גיוסכוחאדם)בשיתוף
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 העתק: 

 הרבשיפירון,שרהחינוך
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מרדודימזרחי,מנהלאגףא'תקציבים

גב'דבורהשיאחי,סגניתחשב,משרדהחינוך

 עו"דשניתפנחסיהראל,הלשכההמשפטית
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מרשלמהדולברג,מנכ"למרכזהשלטוןהמקומי

מרישראלנדיבי,מנכ"למרכזהמועצותהאזוריות

 במרכזהשלטוןהמקומימראיתיחוטר,סמנכ"ללכלכלה

הגב'מיכלמנקס,ראשמינהלחינוךבשלטוןהמקומי.

מראביקמינסקי,יו"ראיגודמנהלימחלקותהחינוך
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 :  התחייבות ונתוני הרשמה כוללים ברמה יישובית 1נספח 



שםהרשות:___________שםראשהרשות:______________שםמנהלמחלקתחינוך:___________



שםגזברהרשות:____________

נתוניהרשמה:



מס'

סידורי

סה"כ נרשמים  מספר נרשמים סמל מוסד שם המוסד

חינוךב'א'גן למוסד

מיוחד

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10





הננימאשרלמשרדהחינוךלקזזמחשבוןהרשותאתהחלקשלתשלומיההוריםעבורתכנית

ציל"הבהתאםלרשימההנ"ל.



 ימים בשבוע: _______________ 5, 4סה"כ תלמידים לתכנית ברשות במסגרות הפועלות 

ל "אופק חדש" ומופעלת בהם תוכנית ציל"ה סה"כ תלמידים בבתי"ס ביוח"א שבהם לא מופע

 יום אחד בלבד: ____________

 חתימת ראש הרשות: ______________

 חתימת גזבר הרשות: _______________

 חותמת הרשות                                                                                                      
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 8 -3צהרי יום להעשרה בגילאי  –: טופס נתוני הרשמה בגנים למסגרות ציל"ה  2נספח מס' 

 

טלפוןבגן:______________סמלמוסד:___________:__________הגןשם

_____פיקוח:____________מגזר:_______________ ______________יישוב:



מפקח/ת:_____________השם:__________הגןשםמנהל/ת



שםהרכז/ת:________________

 

 הרשמה נתוני

מס'

 מס תעודת זהות שם הילדסידורי

 החזיר טופס הרשמה

הכוללת התחייבות 

 כספית

.1

.2

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15
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צהרי יום להעשרה בגילאי  –טופס נתוני הרשמה בבתי הספר למסגרות ציל"ה  - 3 נספח מס'

 )להעברה למנהל אגף החינוך(  8 -3

טלפוןבבי"ס:______________סמלמוסד:___________:__________בי"סשם

______________יישוב:_____פיקוח:____________מגזר:_______________

מפקח/ת:_____________השם:__________בי"סשםמנהל/ת

שםהרכז/ת:________________

 הרשמה נתוני



 מס תעודת זהות שם הילד

 החזיר טופס הרשמה

הכוללת התחייבות 

 כספית

.1

.2

.3

.4

.5

.6

.7

.8

.9

.10

.11

.12

.13

.14

.15

.16



 


