מדינת ישראל
משרד החינוך
המינהל לפיתוח מערכת החינוך
אגף א' הסעות והצטיידות
ירושלים ,יא'/בכסלו/תשפ"ב
15/11/2021
לכבוד
מנהלות תחום הסעות במחוזות

הנדון  :הסעות תלמידים בחופשת החנוכה במסגרת תכנית ניצנים
 .1בחופשת החנוכה בשנה"ל תשפ"ב תופעל תכנית ניצנים במסגרתה ילמדו ילדי גנים וכיתות
א'-ג' בבתי הספר .הימים בהם תופעל התכנית -
ימים א'-ה' כ"ו בכסלו -ב' בטבת 30 .בנוב' עד  6בדצמבר ימים -שלישי ,רביעי ,חמישי,
ראשון ושני ברצף.
במגזר הלא יהודי מה 24-בדצמבר  2021עד  8בינואר .2022
 .2מערך ההסעות יפעל במהלך ימי החופשה והמשרד יעביר השתתפותו לרשויות שיפעילו
את התכנית וידווחו על ביצוע ההסעות.
 .3אוכלוסיית הזכאים-
גן חובה וכיתות א'-ג' בחינוך הרגיל עבור תלמידים העומדים בכללי הזכאות תועבר
השתתפות המשרד בעלות פר תלמיד.
בחינוך המיוחד-
תלמידם עם צרכים מיוחדים המשולבים בכיתות רגילות (כיתות גן וכיתות בית ספר).כיתות בשכיחות גבוהה בבתי ספר רגילים (כיתות משכל גבולי ,כיתות ל"ל וכיתותרגשיות) בעבור כיתות שאינן זכאיות ללימודים בחגים ובחופשות מתוקף חוק החינוך
המיוחד.
כיתות חינוך מיוחד במסגרות כוללניות של החינוך המיוחד שאינן זכאיות ללימודיםבחגים.
ובחופשות מתוקף חוק החינוך המיוחד.
משכל גבולי כיתה .23לקות למידה כיתה .20עיכוב שפתי כיתה .30הפרעת התנהגות כיתה .17עיכוב התפתחותי .29 .4ילד הזכאי להשתתפות המשרד במהלך שנת הלימודים יהיה זכאי להשתתפות המשרד גם
בתכנית ניצנים.
 .5דווחים -דווח על ביצוע ההסעות יש לדווח על גבי קובץ אקסל באותה המתכונת בה
מדווחת ההסעות במסגרת בית הספר של החופש הגדול .את הדווח יש לבצע יחד עם
הדווח הידני של בתי ספר של החופש הגדול.
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 .6הרשויות הנמצאות בפיילוט ניהול עצמי יגישו גם הן את הבקשות באותו אופן.
יש להפיץ הנחייה זו לרשויות.

בכבוד רב,
שמעון אבני
מנהל אגף א' הסעות והצטיידות
העתק :מר דודי מזרחי -מנהל אגף בכיר תקציב ,מינהל כלכלה ותקציבים
מר אשר וכיל -מנהל תחום תקציב
מר טל ביבס -מנהל תחום בכיר תשלומים ספקים ,רשויות ובעלויות
גב' הדר פרץ -יועצת למנכ"ל
גב' רחל אברמזון ,מנהלת האגף לחינוך מיוחד
מר יואל לוין ,האגף לחינוך מיוחד
מטה אגף הסעות
גב' מיכל מנקס ,מנהלת מינהל חינוך וחברה המרכז לשילטון מקומי
גב' מירב ממא ,מנהלת מינהל חינוך מרכז השילטון האזורי
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