כ"א בחשוון 29.10.18

שאלות נפוצות ותשובות בנושא "ניצנים של חנוכה" התשע"ט

 .1מהי תכנית ניצנים?
תכנית "ניצנים" הינה תכנית של משרד החינוך – יום לימודים ארוך המייצרת רצף חינוכי המתחיל עם
הגעתו של התלמיד לבית הספר ועד לשובו הביתה.
תכנית "ניצנים בחופשה" הינה תכנית המופעלת בחנוכה  5ימים ובפסח  5ימים.
 .2האם צריך לצייד את הילדים בארוחת בוקר?
כן .יש צורך לצייד את הילדים בארוחת בוקר מזינה ושתיה.
 .3האם ניתן להירשם לימים בודדים ולא לתכנית הכוללת (?)4-10.12
התשלום הינו עבור תכנית מלאה ,מהיום שלישי  4.12.18בדצמבר ועד יום שני  10.12.18ללא יום שישי,
מהשעה  08:00עד .13:00
 .4האם ילדים שרשומים לצהרון צריכים להירשם לתכנית?
ילדי צהרוני "מקום בלב" כלולים בתכנית ואינם צריכים להירשם .ילדי הצהרונים ישלמו פחות ₪ 180
בתשלום הבא בהתאם להחזר ממשרד החינוך
 .5מי הצוות אשר מפעיל את התכנית?
מערך ההדרכה מבוסס על אנשי חינוך ,מרביתם מצוות בית הספר ,אשר יחד עם מדריכים נבחרים בתחומי
העשרה שונים ילוו את הילדים במהלך התכנית.
 .6האם יתכן שהתכנית לא תפתח בבית הספר של הילד שלי?
אנו פועלים ליצור המשכיות בה ישתתף כל ילד בבית הספר אותו מכיר ,במידת האפשר עם הצוותים שמכיר.
יחד עם זאת ,במידה ולא יהיה בבית הספר מינימום של  60תלמידים נרשמים ,יתכן חיבור עם בית ספר
אחר.
 .7האם הילדים שנרשמים מצטרפים לילדי הצהרון?
כן.
 .8מה נעשה ב"ניצנים בחנוכה"?
בהתאם לתכנית הפדגוגית נלמד על החג המלא באור ,נשתתף בחוגים ,נשחק ,נשתתף בתחרות
החנוכייה הגדולה והיצירתית ,נבלה בחברותא ופשוט נהיה מאושרים.
 .9האם התכנית כוללת צהרון?
לא ניתן להירשם לצהרון.
 .10מה כוללת התכנית השבועית של ניצנים בחנוכה?
שלד התכנית הוגדר וגובש על ידי משרד החינוך ברמה הארצית .לא מדובר בקייטנה .מרבית התכנית
מתקיימת בין כתלי בית הספר ,בכיתות ובמגרשי הספורט .בימים אלה נעשות פעולות אחרונות לסגירת
התכנית המלאה ,אשר תתוקשר לקראת מועד ההרשמה.
 .11האם עלי להקדים להירשם ולהבטיח את מקומי?
הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם ישלימו את תהליך הרישום עד ליום ראשון  11.11.18בשעה  ,12:00לא
יתאפשר רישום לאחר תאריך זה.

