
                                 
  

 ח "תשעצהרוני ילדים בשנת  –תכנית "ניצנים" 

 

 של תכנית "ניצנים". תחילתה עלמשרד האוצר, משרד החינוך ועיריית ירושלים שמחים לבשר 

 הספר.התכנית, הנה תכנית ארצית, להפעלת צהרונים בגני הילדים ובבתי 

"ניצנים" ירושלים, תפעל במתכונת דומה לתכנית ציל"ה, שפעלה עד כה בצהרוני הגנים בירושלים, 

 נושא ההזנה בגנים.בוזאת מבלי לפגוע באיכות הצוותים, עושר התכנים ו, מופחתת חודשית עלותב

התאם התכנית במתכונתה המלאה, כוללת תכנים פדגוגיים עשירים, חוגים שבועיים וימי קייטנה ב

 ;תכנית פדגוגית ללוח החופשות והחגים.

 .""הכוחות הטמונים בנו -תכנית גיבורי העל  , הותוותהבתשע"ח לצהרוני גני הילדים

תכנית ייחודית לגני הילדים, כוללת מערכים מפורטים לכל יום פעילות בשבוע: סיפורי תעלומות 

 .וחקר, הפעלות דמיון, שיח במפגש, משחקי חצר, יצירה ועוד

 מאמץ רב מושקע בבניית התכנים ובהנחייתם לילדי הצהרון, בכדי שיפיקו את המרב משהותם

 .במסגרות הצהרונים

לאורך השנה, צוותי הצהרון משתתפים בתכנית הדרכות פדגוגית נרחבת, להעשרת הידע והרחבת 

 הכלים המעשיים וזוכים לתמיכת יועצים ובקרים לטובת התנהלות מיטבית בצהרוני הגנים.

 .שקלים 335על  תצהרון לכל ילד, עומדהמשוערת עבור החודשית הלות הע

 

הנכם יכולים להירשם  –לאור שאלות ההורים בנושא, מי שטרם נרשמו לתכנית "ניצנים" 

באמצעות אתר האינטרנט היום. לאחר מכן, ההרשמה הרגילה לתכנית ניצנים נסגרת 

 וההרשמה תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.

ביטול צהרון כרוך בתשלום מלא בהתאם להסכם ההרשמה.  1.9.17החל מתאריך  :שימו לב

רישום לצהרון לאחר תאריך זה, הנו על בסיס מקום פנוי ובתשלום מלא רטרואקטיבית )כלומר, 

 (.1.9.17הורה הנרשם באוקטובר, עפ"י הסכם הרשמה לצהרון, יחויב בתשלום החל מ 

 ר הרשמה, רישומכם מובטח. אין צורך ברישום חדש.הורים אשר נרשמו לציל"ה וקיבלו אישו

 

 

 ?ח"ל התשע"ימי הפעילות ושעות הפעילות בשנהמהם  :ש

 . 29.6.18 -3.9.17פעילות הצהרונים תתקיים בין התאריכים 
  16:30ועד השעה  14:00 -שעות הפעילות בצהרון תהיינה מהשעה 

 .בשבועההשתתפות בצהרון היא למסגרת מלאה של חמישה ימים 

הפעיל צהרונים בכל הגנים הפועלים. אלא בהתאם למספר ל מראש מתחייב אינו הקהילתי המינהל
 נרשמים ושיקולי מערכת.



                                 
  

 ש: כיצד מתבצע תהליך הרישום?

להגיע  אך ניתן גםבאמצעות אתר האינטרנט, ל הקהילתי הרישום בפועל, יתקיים באמצעות המינה
 בשעות הפעילות. הקהילתי  משרד המינהלאל 

 לצהרון  אתר העירייה, אך לא השלמתי הרשמהה אם נרשמתי לשנה הבאה בש: מה קור

 במינהל?

, כך כאילו וויתרת על הצורך בצהרוןבמידה ולא יושלם תהליך ההרשמה במועד, העירייה תראה ב
 על בסיס מקום פנוי .תהא וההרשמה 

 ים.ספציפי גן/  בכיתה לפעול מראש מתחייב אינו הקהילתי המינהל

 נרשמים.   22 של ת במינימוםיפתיחת המסגרות מותנכי מובהר בזאת 

לא לפתוח את מסגרת שהמינהל הקהילתי רשאי יהא  ,באם מספר הילדים יפחת מהמינימום הנדרש
 או לאחד מסגרות סמוכות.  ,הצהרון

 פונים במידה ויש לי בעיה ברישום? ש. למי

המתאים המופיע להלן, או לחילופין להיכנס אל האתר העירוני בכדי להירשם, אנא בחרו בלינק 

ולבחור במינהל המתאים. עליכם להירשם על פי המתבקש ולהקליד כתובת מייל מדויקת, אליה 

 יישלח אישור רישום ילדכם.

מידה ולא קיבלתם אישור בו , בו עליכם לבחור בגן המתאיםבנושא תמיכה טכנית ברישום באתר

, יש לפנות למינהל המייל שהקלדתם וברצונכם לוודא האם נרשמתם בהצלחהכתובת  לאהרשמה 

 להלן.רישום ילדכם, בהתאם לפרטי ההתקשרות המופיעים בטבלת אזור הקהילתי האחראי ל

 טלפון האנא פנו למספר  הצהרון, מעבר למידע המוצג לעיל, על בנושא קבלת מידע כללי
 בהקדם.ונשוב  nitzanim@matnasim.org.il :או במייל הבא 13-9ה -ימים א 074 -7309708

 לינקים לרישום במינהלים הקהילתיים

 לינק לרישום מינהל קהילתי

 

 02-6734237 - בקעה

 
http://www.hugim.org.il/baka.htm 

 

 02-5664144 – העיר גינות

 
https://www.hugim.org.il/ginothair.htm 

 

 

 02-6461111 – גילה

 
https://www.hugim.org.il/gilo-2018.htm  

 

 

 02-6453891 - הר חומה

 
https://www.hugim.org.il/homat-shmuel-2018.htm 

 

 

 02-5848900 – פסגת זאב

 

https://www.pzeev.org.il/page.php 

 

 02-6732877 - מזרחתלפיות 

 
2018.htm-http://www.hugim.org.il/talpiyot 

 

mailto:nitzanim@matnasim.org.il
http://www.hugim.org.il/baka.htm
https://www.hugim.org.il/ginothair.htm
https://www.hugim.org.il/gilo-2018.htm
https://www.hugim.org.il/homat-shmuel-2018.htm
https://www.pzeev.org.il/page.php
http://www.hugim.org.il/talpiyot-2018.htm


                                 
  

 

 ש: אם ברצוני לבטל את הרישום?

  .₪ 100עד הנם ביטול הדמי  ,31.8.17עד הרישום לצהרון ויבוטל מידה ב

   .מדיניות הביטולים בחוזה על פיו קנס ביטול רישום לאחר פתיחת שנה, יגרור עמ

 

 ש: מה עלות הצהרון?

 . יעודכן המחיר סופיתעם קבלת מתווה משרד החינוך לתשע"ח  .שקלים 335המשוער הנו  המחיר
 
 

 ש: ומה בנושא ההנחות?

 ישנה מדרגת תשלום אחת.  ,עד לקבלת מתווה משרד החינוךנושא זה טרם נקבע. 

 

 הפרוצדורה לקבלת ההנחה? אתש: מתי אני אדע 

והליך לאחר קביעת עלות חודשית לצהרון על ידי משרד החינוך והעירייה, יפורסמו גם מידת ההנחה 

 . ככל הנראה יהיה צורך להגיש תלושי שכר של יולי, אוגוסט.הגשת בקשה

 

 יתפרסם לוח החופשות המלא?ש: מתי 

יתפרסם לוח החופשות כפי שייקבע בשיתוף עם העירייה וועד ההורים  במהלך חודש אוגוסט,

 העירוני. לוח החופשות יישלח להורה במייל ויפורסם באתר ובתחילת השנה גם בגנים.

 

 ש: מה הפיקוח וההדרכה שקיים בצהרון?

 סטנדרטים של משרד החינוך. למבנה ול פועלת בהתאם ניצניםתכנית 

עיריית ירושלים והחברה למתנ"סים מקפידות לעבוד על פי סטנדרטים אלו ואף להחמיר בהם. לכל 
אזור יש רכזת אזורית אשר מלווה את עובדות הצהרון ואת ההורים. ניתן לפנות אליה בכל בעיה 

 ושאלה. 

הצהרונים מבוקרים על בנוסף, ות. עובדות הצהרונים מקבלות הדרכה פדגוגית שוטפת על ידי הרכז
 ידי בקרה חיצונית מטעם החברה למתנ"סים.

 

 ש: למי אני פונה במידה וקיימת בעיה בצהרון?

 בצהרון, במידת הצורך. לפעילות היומיתיתן לפנות אל הרכזת האזורית בנושאים הקשורים נ

 המפעיל. בנושאים הקשורים לתשלומים, הנחות וכספים, יש לפנות למזכירות המינהל

 



                                 
  

 

 ש: מה עלי לעשות במידה ולילדי יש בעיה רפואית או אלרגיה?

אישור ילד מהצהרון, טופס  הולכתים; טופס בטרם כניסת הילדים לצהרון עליכם למלא שלושה טפס

למלא טופס  כםיש בעיה בריאותית, עלי כםדלבריאות וטופס אישור פינוי במקרה חירום. במידה ולי

 .המשפחה ולשלוח אלינו בדחיפותופא נוסף יחד עם ר

בו הסבר על האלרגיה, מידת ואלרגיה, יש להעביר אלינו טופס של הרופא המטפל במקרה של 

הנושא ותקבע האם נוכל הרגישות והשפעות אפשריות. דיאטנית של משרד החינוך תבדוק את 

 לילדכם. . עד לקבלת החלטה, עליכם, ההורים, מוטלת החובה לספק הזנהלספק הגנה לילדכם

 

 

 אנו מאחלים לכם הצלחה רבה 

  קיץ בטוח ובריא         

 צוות ניצנים             


