מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל הפדגוגי
היחידה לתוכניות משלימות למידה
ה' באב תשע"ח
 17ביולי 2018
לכבוד
מנהלי אגפי החינוך  -יו"ר ועדות ההיגוי
מנהלי ניצנים ברשויות
שלום רב,
הבהרות ועדכונים לקול קורא "ניצנים" ו"ניצנים בחופשות"
בימים אלו ,לאחר פרסום הקול קורא הגיעו לשולחננו מספר פניות להבהרות בנושאים שונים
מתוך הקול קורא ובקשות למתן כלים לסיוע חישוב תוספות תקציביות לרשויות המבקשות
להפעיל את מודל "ניצנים המורחב".
להלן הבהרות מתוך הקול קורא:
 .1אוכלוסיית היעד
-

גני יוח"א מובהר כי בכל מקרה אינם משתתפים בניצנים אולם זכאים לניצנים
בחופשות .כמו כן ,בתי"ס יוח"א הלומדים  5ימי לימוד לא זכאים לניצנים ,אולם
זכאים לניצנים בחופשות.

-

חינוך מיוחד ,להלן הטבלה המלאה של אוכלוסיית הזכאים בחינוך המיוחד:
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 .2עמ'  4סעיף ד )6( 1.במקרים בהם יש קושי להשיג את אישור הפיקוח לאישור התוכנית,
יש להפנות את הבקשה לאישור מנהלת ניצנים במחוז.
 .3עמ'  5סעיף ד' ( )12מובהר כי במוסדות בהם יש פחות מ 4 -מסגרות יש איש צוות אחד ו-
 3.25שעות ריכוז לכל למסגרת .במקרה ויש מסגרת אחת בביה"ס ,ועדת ההיגוי רשאית
להחליט שבמקום להעסיק רכז ב 3.25 -שעות בשבוע למסגרת אפשר להפנות את תקציב
שעות הרכז לשבוע ( )₪ 341.25ועוד  332.15ש"ח מהתקציב הגמיש של המסגרת ,סה"כ
 ₪ 673.4ולהעסיק עובד נוסף לצד המדריך ב 13 -שעות בעלות של  ₪ 37( ₪ 51.8ברוטו)
לשעה .במקרה זה המדריך גם ירכז את פעילות המסגרת במהלך כל השבוע ואיש הצוות
הנוסף יסייע בידו.
 .4עמ'  5בהערה  2בתחתית העמוד :סייעת שניה .מובהר כי "סייעת שניה" לה זכאי גן
מהבוקר תמשיך את עבודתה במסגרת ניצנים.
במקרים בהם הסייעת מהבוקר לא ממשיכה לפעילות ניצנים רשאית הרשות לפצל את
משרתה כך שתוכל להעסיק בשעות אחה"צ סייעת אחרת.
"סייעת שניה" הינה כח אדם נוסף על צוות ניצנים בגן ולא במקום סייעת ניצנים.
 .5עמ'  7סעיף  9מובהר כי רק רשויות שפעלו במילת בשנה"ל תשע"ח יוכלו להמשיך בכיתות
א'-ב' במיל"ת בשנה"ל תשע"ט.
בתי"ס שבחרו בשנה"ל תשע"ט במיל"ת בכיתות א-ב' לא יוכלו להשתתף בתוכנית ניצנים.
כמו כן ,מוסד שבחר להצטרף לניצנים יוכל להפעיל את תכנית מיל"ת רק מכיתות ג'
ומעלה בהתאם לכללי הזכאות שבתכנית.
 .6עמ'  8סעיף ד 4.מנהל ניצנים ברשות :במקרים בהם הרשות לא מצאה מועמד העונה
לתנאים כפי שפורסמו בקול קורא עליה להציג את המועמד שמציעה עם השכלתו וניסיונו
בטופס (מצורף) ולהגיש כבקשה לאישורו למנהלת ניצנים במחוז.
 .7בעמ'  18סעיף ד' יש התייחסות להוצאות של המוסד בו מתקיימת הפעילות .מובהר כי על
הרשות לוודא כי כיסוי ההוצאות של חשמל ,מים ניקיון ותחזוקת מקום הפעילות יינתן
מתוך תקציב התקורה של התוכנית ( 10%מתקציב התוכנית).
 .8עמ'  24סעיף ו 1.מועדי הפעלת התכנית בשנת תשע"ט בחופשת הפסח (מגזר יהודי)
ו' בניסן  -י"ב בניסן ( 11-17באפריל  ,)2019או ט' בניסן  -י"ג בניסן ( 14-18באפריל .)2018
 .9עמ'  25בהערות לטבלת השכר בניצנים בחופשות נקבע כי שכר מורה גננת/מורה יהיה על
סך  ₪ 75ברוטו .עלות המעביד יש לתקן ל.₪ 104 -
 .10עמ'  25בהערה  6בהערות יש לתקן כי התקצוב ליום למסגרת של מנהל ניצנים ברשות /
הרכז הרשותי בניצנים בחופשות יעמוד על  ₪ 8בלבד (ולא  10.80כפי שנכתב בטעות).
 .11רכישת תכנית העשרה חיצונית מתוך מאגר תוכניות המשרד :מובהר כי בניצנים יש
חובת פעילות חוג חיצוני אחד בשבוע בעלות שלא תפחת מ.₪ 100-
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 .12מובהר כי בניצנים בחופשות יש חובת חוג אחד ביום מתוך מאגר התוכניות בעלות של
 ₪ 100לחוג.
 .13אין להעביר תקציבי ניצנים לניצנים בחופשות וכן להפך.
 .14רשויות שבקשו חלופות לתמחור רכיבים של "ניצנים מורחב" ,מצורף קובץ המכיל מספר
חלופות לתקצוב וכן סימולטור שיסייע בידיכם להציג חלופות להחלטת ועדת ההיגוי.
 .15יובהר כי כל החלטה על מודל "ניצנים מורחב" מחייב הסכמה וחתימת נציגות הורים.
 .16הכשרה והשתלמות :יש להדגיש את חובת העובדים להשתתף בשעות ההשתלמות במהלך
שנת הלימודים .עובדים שלא ישתלמו – שעות ההשתלמות יופחתו מההקצבה לרשות.
 .17רכיב ההזנה :אשכולות  ,1-3ובאשכולות  4-10אשר בחרו בהזנה באמצעות המשרד
תפעול ההזנה מתבצע דרך מערכת ההזמנות האינטרנטית של חברת מילגם (עדכון מס'
אוכלים ,ביטולי הזמנות הזנה ועוד)
בנוסף למערכת ההזנה:
 .1יש חובה לבצע רישום ב"מערכת ניצנים" של המשרד .רישום הכולל את
הפרטים הבאים :סמל מוסד ,מספר תלמידים ,תאריך פתיחה.
 .2רשות אשר לא תירשם במערכת ניצנים ,תקבל התראה על כך ותידרש
להשלים את הדיווח במערכת ניצנים .ככל שהרשות לא תשלים את הדיווח,
תוך  5ימים מקבלת ההתראה ,ההזנה תופסק למוסדות הלא מדווחים.
 .18רשויות באשכולות  4-10אשר בחרו בהזנה עצמאית הבקרה במוסדות החינוך ובמטבחים
באחריות צוות ההזנה של משרד החינוך .הטיפול בליקויים ובתלונות באחריות הרשות.
פעולות נוספות:
 .1טרם תחילת ההזנה ,על המנהלת לאשר את כלל ספקי ההזנה של הרשות.
 .2במהלך שנה"ל יערכו בקרות שוטפות אצל ספקי ההזנה של הרשות כאשר הבקרות
יתמקדו בנושאים הבאים:
 oעמידה ברישוי ובהנחיות המשרד ביחס להרכב המנות (חוזר מנכ"ל).
 oייצור בתנאים נאותים ,כולל טמפ' ובטיחות מזון.
 oמתן מענה לתלמידים עם אלרגיה /רגישות למזון.
 .3בסיום בקרה אצל ספק רשותי ,תקבל הרשות העתק מדו"ח הבקרה .ככל שימצאו
ליקויים יהיה על הרשות לדאוג לטיפול בהם עד לתאריך אשר יצוין בדו"ח הבקרה.
ליקויים שלא יטופלו עד לתאריך המבוקש ,הרשות תידרש להפסיק לעבוד עם הספק.
 .4במקרה בו נדרשת הרשות להפסיק ולעבוד עם הספק ,הרשות תידרש למצוא ספק
אחר ולאשרו מול מילגם או להודיע למשרד שהיא מבקשת הזנה באמצעות ספקי
המשרד .רשות שלא תפעל כך צפויה לאי תשלום המשרד עבור תכנית ניצנים במשרד.
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 .5ילדים עם רגישות למזון :לתשומת לב  -אספקת מנה מספק שאינו מורשה לכך ע"י
שירות המזון עלולה להוות סיכון עבור ילד הסובל מאלרגיה  /רגישות למזון.
 .6הספקים המורשים לספק מזון ללא אלרגנים המאושרים ע"י מינהלת ההזנה הם:
תמ"מ" ,לאנצ'-טיים" ,ו"הדר הפודים".
 .7מובהר כי אין לגבות מהורי ילדים הזכאים למנה ללא אלרגנים תשלום נוסף מעבר
לעלות מנה רגילה בצהרון.

בברכה,
חיים הלפרין
מנהל היחידה
לתכניות משלימות למידה

העתק:
ד"ר שוש נחום ,סמנכ"לית בכירה ומנהלת המינהל הפדגוגי ;
גב' מיכל מנקס ,סמנכ"ל חינוך וחברה  -מרכז השלטון המקומי;
מר אבי קמינסקי ,סמנכ"ל חינוך וחברה הוד-השרון  -יו"ר איגוד מנהלי מחלקות לחינוך;
גב' לילך ברקאי ,ממונה תכנית הצהרונים הלאומית  -ניצנים;
חברי ועדת ההקצבות;
מנהלות התכנית במחוזות.
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