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יעדים  
ל  "לשנה
א"תשפ

יצירת אחידות בדרכי ניהול וארגון התוכנית1.

הטמעה מיטבית של ההיבטים הפדגוגיים בתכנית ניצנים. 2

לבתי הספר וגני הילדים –העשרה חינוכית תכנית 

"מודל רמזור"מיפוי מסגרות ניצנים . 3



יצירת  . 1
אחידות בדרכי  
ניהול וארגון  

התוכנית

 בקרה ומעקב–שימוש בתיק רכז

ל בשגרת העבודה"הטמעת חוזר מנכ

דיגטליתיק -ה/הטמעת השימוש במחברת  למוביל

 לומדים בביטחון"-החינוך הכרות עם אתר משרד  "

מרחב פדגוגי–פורטל עובדי הוראה 

א"ל תשפ"שנה



אתר  
לומדים  '

'  בביטחון
בשגרת  
קורונה

 לומדים בביטחון בשגרת קורונה-קישור לאתר.

 מציג את המתווים התפעוליים לניהול " לומדים בביטחון"אתר
א  "מערכת החינוך ומוסדות החינוך בשנת הלימודים תשפ

והוא ימשיך בזמן הקרוב יהיה האתר בהרצה . בשגרת הקורונה
.ויתעדכן

https://covid.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%
D7%93

%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99

https://covid.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
https://covid.education.gov.il/%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%93_%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%99
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:א"תשפניצנים אתר 

9

פורטל הורים  
https://parents.education.gov.il/prhnet/p
arents

מסגרות לימוד

ניצנים חופשה+ צהרוני ניצנים

:מטרות ונהלים

o .תלמידים במסגרת' מס

o .צוות הצהרון

o .מ"חנמסגרות  

o .עלות הצהרונים

o .התחייבות הורים

o .קישורים

o .שאלות ותשובות

חינוךפורטל רשויות ובעלויות 

https://pob.education.gov.il/Ko
lotKorim/Pages/nitzanim-program.aspx

קוראיםקולות 

תכנית ניצנים וניצנים בחופשות

:קישורים

o .הרחבה בנושא תכנים פדגוגיים

o .בריאה ומזינה, ארוחה חמה

o קריטריונים לתקצוב רשויות

o .מערכת איסוף נתונים לתוכנית ניצנים

(:בצד ימין)קישורים נוספים 

o מילגם-מערכת הזנה

o חוק הפיקוח על הצהרונים

o הנחיות לרכש פדגוגי

o קול קורא ניצנים וניצנים בחופשות

o נספחי קול קורא

o אוגדן למנהל ניצנים ברשות

הוראה  עובדי פורטל 
https://pop.education.gov.il/maagal_hasha
na/hufshot-tzaaronim/

מרחב פדגוגי      

מעגל השנה

צהרוני העשרהכל השנה ניצנים 

o ".ניצנים"מה שרצית לדעת על תכנית כל 

o סדר היום בצהרון

o י"גנהצעות לפעילות 

o ס"הצעות לפעילות בבתי

o עלוני ניצנים

o לוח חופשות

o קישורים לאתרים

https://parents.education.gov.il/prhnet/parents
https://parents.education.gov.il/prhnet/parents
https://pob.education.gov.il/Pages/Home.aspx
https://pob.education.gov.il/Pages/Home.aspx
https://pob.education.gov.il/KolotKorim/Pages/nitzanim-program.aspx
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/hufshot-tzaaronim/


הטמעה  . 2
מיטבית של  
ההיבטים  
הפדגוגיים  
בתכנית  

ניצנים

לבתי הספר וגני הילדים  –תכנית העשרה חינוכית . א

המשך הטמעת רכיבי סדר היום במסגרות ניצנים. ב

90הולכים על זה –' כושר זה אושר'המשך הטמעת התוכנית . ג

+'דק

ביקור במסגרות ומעקב אחר ההטמעה 

א"ל תשפ"שנה



תכנית.א
העשרה
חינוכית

,  ס"הינה תוכנית שנתית עבור מסגרות ניצנים בגנים ובביה, תוכנית העשרה חינוכית

.ידע וערכים, המקנה מיומנויות קוגניטיביות

.פעילות חינוכית ופעילות לסיום היום, פתיחה והתכנסות: מבנה התוכנית החודשית 

לתוכניותקישור
https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/hufshot-tzaaronim/nitzanim-tzaharonim/

הצעות לפעילויות בגני  : בתיקיה שנקראת-התכנית מופיעה בפורטל עובדי הוראה
הילדים והצעות לפעילויות חינוכיות בבית הספר היסודי

https://pop.education.gov.il/maagal_hashana/hufshot-tzaaronim/nitzanim-tzaharonim/


• נושאים10

• לכל חודש 

נושא

• מפגשים בשבוע 4

לכל יחידת הוראה

• יחידות הוראה 4

לכל נושא בחודש 

( בתי ספר וגני ילדים)בכל שלב גיל 

מפת דרכים  
לתכנית  
הפדגוגית



מבנה של  
נושא  
העשרה

הקדמה על תכנית העשרה
(מיומנויות וערכים, ידע)

חלוקה לשבועות
(תת נושא לכל שבוע)

נושא שבועי

תכנון שבועי 
(טבלה עם רכיבי סדר היום)

פעילויות פתיחה

פעילות העשרה חינוכית

פעילויות סיום



מתווה סדר  
היום

תכנון מוקדם  
וביצוע עקבי

ניצנים שמה דגש על תכנון מוקדם  תוכנית

בצהרוןביצוע עקבי של סדר יום ועל 

אקלים 
חינוכי מיטבי

בבסיס דרישה זו קיימת ההבנה שתכנון סדר  •
היום בצהרון מבעוד מועד ושמירה עליו ברמה  

יומית יכולים לקדם אקלים חינוכי מיטבי  

שגרה נוחה 
ורגועה

המאפשר שגרה נוחה ורגועה יותר לעשייה•

שיפור  
מקצועיות

לטפח ולשפר יכולת מקצועית וביצועית של  •
.  הצוותים



למה צריך

כלים ופדגוגיה 

תחושה של  יוצר . 3
ביטחון אישי  , יציבות

ומקדמת תחושת 
מוגנות וקביעות  

לתלמידים  

ליצור מאפשר . 5

איזון עבור 

התלמיד בין 

מצבים שנדרש  

בהם מאמץ 

מוגבר לבין 

מצבים של  

הרפיה 

לתלמידים פעילות בקבוצות מגוונות כדי  מזמן .4

פעילויות יחיד אל מול –לענות על צרכים שונים 

פעילות קבוצתית המקדמת  למידת עמיתים

מזמן פעילויות בחירה  . 2

ופעילויות מתוכננות 

החשובות להתפתחות 

הילד

בין יכולת הריכוז של  מקשר .1

-התלמידים לבין משך זמן הפעילות 

רכיב מרכיבי הזמן נדרש מהתלמידים  בכל 

.  מאמץ מסוג אחר ובמידה שונה

סדר
?יום בתוכנית 

מתווה יום 



כלים ופדגוגיה מתווה סדר יום בצהרון 

פתיחה והתכנסות . 1

רציף  , מעבר נוחמזמנות 
וסדור בין פעילות הבוקר  

לצהריים
בדיקת נוכחות הצגת סדר 

"?מה נשמע"היום סבב 

ארוחת צהריים  . 2

לשאול על חוויה מהבוקר שאני רוצה לשתף*

משהו נעים שאמרו לי היום * 

?מהו הדבר החדש שלמדתי היום* 

?עם מי היה לי נעים לשחק היום*

מעשה טוב שעשיתי היום *

מומלץ לקיים שיח סביב  )שיר שפותח את היום * 

(השיר 

מוזיקה שמתנגנת * 

הארוחה כאמצעי  

,  להקניית הרגלים

מיומנויות וערכים

.מינוי תורנים אחראים לחלוקת המזון ולפינויו*

ברכה או דקלום לפני הארוחה שיח בריאותי  *

על התפריט ורכיבי הארוחה והיתרונות  

.התזונתיים

המלצת היום או  –שיח על בחירת המזון *

מבקר מסעדות 

שיח חברתי במהלך הארוחה  *



מתווה סדר יום בצהרון 

העשרתיתפעילות חינוכית . 3

מובנית או חוג חיצוני 

סיום התכנסות לסיכום  .4
והיערכות לקראת פיזור 

דקלום סביב נושא /קריאת סיפור*

לחיי התלמידים רלוונטיםשיח חברתי בנושאים *

משחקי קופסה המותאמים לגיל *

משחקי כדור *

יזומהפעילות גופנית *

חצר מכוונן ומשחק חצר חופשי משחקי 

חוגים בתחומי האומנויות *

מתן ביטוי לעיסוק בתחביבים*

סיוע בהכנת שיעורי בית בבית הספר*

סיכום של המובילה בשיתוף  *נוכחות סיכום בדיקת 
התלמידים 

?מה היה לנו היום-
?לא נהניתי היום בצהרון/ ממה נהניתי-
?מה אעשה היום בבית -
?למי אגיד היום תודה -
מתן ביטוי לתוצרים *
מתן ביטוי לבחירת סיכום היום על ידי התלמידים  *

על הפעילות להיות מתוכננת  
ובאחריות  , חתומה בזמן, מראש

מובילת הצהרון ובנוכחות של 
.מבוגר מצוות הצהרון 

איסוף התלמידים לקראת סיום
.היום והפיזור הביתה 

כלים ופדגוגיה 



מיפוי  . 3
מסגרות  
ניצנים  

"מודל רמזור"

המסגרות בהן ' מס

תוכניתפועלת 

חינוכית סדורה  

במידה רבה     

המסגרות בהן ' מס

פועלת תוכנית 

חינוכית סדורה  

במידה חלקית

המסגרות בהן ' מס

פועלת תוכנית 

חינוכית סדורה  

במידה מועטה 

סמלי המוסד של המסגרות  

חינוכית  תוכניתבהן פועלת 

סדורה במידה מועטה

קיימת תוכנית חינוכית סדורה תוכן פדגוגי

(כפי שהוגשה לאישור המשרד)

המסגרות בהן ' מס

קיים אקלים חינוכי  

מיטבי במידה רבה    

המסגרות בהן ' מס

קיים אקלים חינוכי  

מיטבי במידה חלקית

המסגרות בהן ' מס

קיים אקלים חינוכי  

מיטבי במידה מועטה 

סמלי המוסד של המסגרות  

בהן קיים אקלים חינוכי מיטבי 

במידה מועטה

אקלים חינוכי  

מיטבי

ישנו אקלים חינוכי מיטבי  

(מיעוט בעיות התנהגותיות)

המסגרות בהן ' מס

קיימת יציבות  

בצוות במידה רבה    

המסגרות בהן ' מס

קיימת יציבות בצוות 

במידה חלקית

המסגרות בהן ' מס

קיימת יציבות בצוות 

במידה מועטה 

סמלי המוסד של המסגרות  

בהן קיימת יציבות בצוות 

במידה מועטה 

שגרות  

ארגוניות  

קיימת יציבות מבחינת הצוות 

(מיעוט בתחלופת אנשי הצוות)

א"ל תשפ"שנה



ביקור ומעקב  
במסגרות ביקור במסגרות ומעקב אחר ההטמעה 

,  לאור העובדה שזו שנה רביעית בתוכנית, השנה

,  על ניהול פדגוגי מיטבי של התוכנית, יושםהדגש 

שאכן מתקיים המתווה המיטבי של ניצניםולוודא 

א"ל תשפ"שנה



16

תודה על שיתוף הפעולה

ומוצלחתשנה טובה 

,בברכה

קרנידפנה 
מנהלת תכנית ניצנים

י"ומנחמחוז ירושלים 
משרד החינוך  


