
 ה"תכנית ציל

 8-3עשרה בגילאי להום יהרי צ

 מדינת ישראל
 משרד החינוך

 המינהל הפדגוגי

 ד"ל    תשע"שנה



 8-3העשרה בתום יום הלימודים לגילאי 

לאמץ את    08.01.12מיום  4088בהתאם להחלטת הממשלה 
ח וועדת טרכטנברג  ולסבסד העשרה בתום יום  "המלצות דו

נערכה מערכת החינוך ליישום ההמלצות  , 3-9הלימודים לגילאי 
 .ג"ל תשע"החל משנה

תיקון שמהווה  13/5/2013בהתאם להחלטות הממשלה מיום 
 :4088להחלטת הממשלה מספר  2 לסעיף

המסגרות הלימודיות בשעות אחר הצהריים יסובסדו עבור ילדים  
 .'עד ב' הנמצאים בגני הילדים ובכיתות א 8-3בגילאי 

פריסת המסגרות הלימודיות בשעות אחר הצהריים תחול רק 
 .כלכליים הנמוכים -בשלושת האשכולות החברתיים 

 . בלשון זכר בלבדכתובה מצגת זו לשם שטף הקריאה * 
 .להפלות או לפגוע בציבור הקוראיםבכוונתה כאחד ואין מצגת זו מיועדת לגברים ונשים 



 ד  "תמונת מצב צפויה בגנים בתשע
 

 3-1יישום מלא באשכולות  
 רשויות  85



 ה  "רשויות ציל
 

 :  רשויות 5 -אנחנו נפרדים מ
 צפת,  קריית ארבע, נחל שורק, חברון, הר חברון

 :  רשויות 9ומקבלים בברכה  
,  חורפיש, זמר, אל כרמל דאלית, ת'ג, וליס'ג, אופקים

 נצרת, טירה, חצור הגלילית
 

 ס"השינויים שחלו  באשכולות הלמלאור 



 מסלולי ההפעלה

באמצעות זכיין 
 (מפעיל)

ניסוי במספר רשויות 
 ל"המשכבאמצעות 

 -הפעלה עצמאית 
 ירושלים



 מטרות ויעדים

 מטרה מרכזית

כמנוף  8-3צמצום פערים חינוכיים בין תלמידים שונים בגילאי •
תוך מתן מענה איכותי ומקיף לצורכי תלמידים , למוביליות חברתית

 .הרגשי ובתחום ההזנה, החברתי, שונים בתחום הלימודי

 יעדים

 (.ס"בביה)הכנת שיעורי הבית , העשרה: מתן תמיכה לתלמיד•

,  חשיפה והתנסות חווייתית  בתחומים שאינם בתכנית הליבה•
,  חוגי עניין בתחומי האומנויות: הרחבתה והשלמתה של התכנית

 .'מעורבות חברתית וכד, החינוך הסביבתי, הספורט

ל  על תכניות הלימודים "בחינוך המיוחד יתבססו היעדים הנ•
 .האישיות והתכנית הכיתתית



 מדדי הצלחה

הקבוצתיים /הלימה גבוהה בין המענים הדיפרנציאליים•
 .  שניתנו לבין הצרכים שמופו

שביעות רצון גבוהה של ההורים והתלמידים מן •
 .התכנית

יצירת רצף חינוכי בין תכנית הפעילות בשעות הבוקר  •
 .ה"לבין תכנית ציל

 

 המיוחדמדדי הצלחה נוספים  בחינוך 

היכולת של הצוות החינוכי לקדם ילדים בתחום הרחבת •
 .הרגשי והחברתי



 רכיבי התכנית והתכנים

הארכת יום הלימודים באופן שיסתיים 
 ויכלול 16:00*ה בשעה -בימים א

 

 פעילות העשרה חינוכית וחברתית בקבוצות קטנות•

 (בבתי הספר)פעילות לימודית •

 פעילות הורים ותלמידים•

 הזנה•

 15:45שעת סיום הפעילות  ר"המוכשבמוסדות * 



 ד"ה בתשע"שינויים בציל

 בגני הילדיםא "כ•

 מסגרות בחינוך המיוחד•

 מספר תלמידים ממוצע למסגרת•

 התחייבות הורים•

 תשלומי הורים•

 סף פתיחה מינימאלי למסגרת•

 רכז יישובי בגנים  •

 השתלמויות -פיתוח מקצועי •



 שיפור איכות המסגרות

 כוח האדם בגני הילדים

בגני הילדים יועסקו גננות בעלות תעודת הוראה  •
וכן  ( 20%בהיקף של )העובדות כגננות בשעות הבוקר 

 .  י המשרד"גננות בעלות תעודת הוראה שאינן מועסקות ע
 .  יועסק איש צוות נוסף שיתוגמל בשכר סטודנט•
בכל יישוב שאין בו רכזת גנים של היישוב יימצא פתרון  •

 .  במסגרת התכנית

 מסגרות החינוך המיוחד

כל  . מתן מענה מותאם לצרכי התלמידים בחינוך המיוחד•
מסגרות החינוך המיוחד המסיימות את יום הלמודים עד  

 .תוכלנה להשתתף בתכנית 14:30השעה 



 שיפור איכות המסגרות

 התחייבות ההורים

ההורים יחתמו על התחייבות לכך שילדם ישתתף   •
 .באופן סדיר בתכנית



 ד"חידושים בתשע

 השתתפות הורים

 

 . ה"השנה תיתכן השתתפות הורים סמלית במסגרות ציל•

 קביעת סף פתיחה מינימאלי של תלמידים למסגרת

  -ובמוסדות  הפטור ר"המוכשבמוסדות , בחינוך הרשמי•
בגן ובתנאי שמספר זה  /ממספר התלמידים בכתה 70%

 . תלמידים לפחות 11יעמוד על 
המינימום לפתיחת מסגרת   –במסגרות החינוך המיוחד •

 .בגן/ממספר התלמידים בכתה 70%הוא  



 המדריכים בתכנית

 בבתי הספר
 (.20%עד )עובדי הוראה בפועל המעוניינים בעבודה נוספת בהעסקת הזכיין •
 סטודנטים•
 אקדמאים•
 בעלי תעודת הוראה שאינם עובדי מערכת החינוך•
 מדריכים  מומחים בתחומים שונים•
 .בנוסף בכל בית ספר ימונה רכז בית ספרי שייבחר על ידי המנהל•

 צוות של שני מדריכים –בגני הילדים 

או גננת בעלת  ( 20%בהיקף של )גננת בעלת תעודת הוראה העובדת כגננת בשעות הבוקר •
 י המשרד"תעודת הוראה שאינה מועסקת ע

 (סייעת הגן/ סטודנט / מדריך ) איש צוות נוסף •
 .י מפקחת הגן"ה יאושר ע"צוות הגן בציל•

 צוות של שני מדריכים –גנים בחינוך המיוחד /  ס"בבתי

 (ה"גננת הבוקר להמשיך בציל/יש לעודד את מורה)גננת / מדריך בעל השכלת מורה•
 (סייעת הגן/ סטודנט / מדריך ) איש צוות נוסף •
 .גן/ס"י מפקחת ביה"ה יאושר ע"צוות ציל•



 המשאבים הכלולים בתכנית

 ברמת מוסד חינוכי

תיקבע בהתאם לתכניות  ( שאינן שעות תקן)מסגרת שעות •
 .  הארכת יום הלימודים המופעלות במוסד החינוכי

 .שעות מתוקצבות להפעלת רכז בית ספרי•
 .תקציב לפעילות הורים וילדים•
 .לציוד ולחומרים מתכלים, תקציב לאמצעי הוראה•
 .  פעילות העשרה באמצעות רכש•
 .באמצעות זכיין המשרד -הזנה•
 .השתלמויות והכשרות לצוותים•

 ברמה יישובית

בהתאם   –תקציב להפעלת רכז יישובי או לכמה יישובים •
 .להיקף המסגרות



 רמת היישוב –מנגנוני הפעלה 

 ועדת היגוי יישובית

מינהלי האחראי לשילוב  מסגרות היום הלימודיות התוספתיות  -גוף פדגוגי•
.  בהתאם למדיניות וליעדי משרד  החינוך ובהלימה למדיניות הכוללת של היישוב

 .  פעמים בשנה 4-3הוועדה בראשות מנהל אגף החינוך בישוב תתכנס 

 תפקידי הוועדה היישובית

 .הצגת יעדי היישוב לשנת הפעילות בגנים ובבתי הספר•
 .לאיגום מושכל ולמניעת כפילויות, מיפוי תכניות עירוניות לתיאום•
 .הנובעת מהיעדים אליהם מבקש היישוב להגיע, בניית תכנית יישובית•
 .הגדרת תפוקות איכותיות וכמותיות ומעקב אחר מידת השגתן•
 .קביעת הסדרי הזנה ומעקב אחר ביצוען•

 תפקידי הרכז הישובי

 .סיוע בבניית התכנית היישובית•
 .ס וגני הילדים"תמיכה בנושאים פדגוגיים וארגוניים בהתאם לצורכי ביה•
גננות התכנית למתן עזרה בקשיים שעולים במהלך  / מורי /זמינות  לפניות של רכז•

 .  העבודה
 .שבתחום אחריותו ספרייםארגון שלושה מפגשים שנתיים לפחות לרכזים הבית •



 (המשך)רמת היישוב  –מנגנוני הפעלה 

 התכנית היישובית   

 .קביעת סדרי העדיפות תוך התייחסות למקורות התקציב•
 .פירוט התכניות והפעילויות לשנה הקרובה במסגרת התכנית•
 .חלוקת התקציב לתכניות העשרה שנבחרו•
כל יישוב יגדיר לגבי כל מוסד את תכנית הפעילות תוך •

 .התאמתה ליעדי התכנית ומרכיביה

 אישור התכנית היישובית

 . התכנית חייבת לקבל אישור של הפיקוח הכולל במחוז•
 .לא תיפתח מסגרת ללא חתימת הפיקוח הכולל על התכנית•
 .תקצוב המסגרת יהיה מיום חתימת הפיקוח•
 30.11.2013 -לא ייפתחו מסגרות לאחר ה•



 ס"רמת בי –מנגנוני הפעלה 

 ועדת היגוי בית ספרית

 .ועדת היגוי בית ספרית תוקם ותנוהל על ידי מנהל בית הספר•
יועץ  , מחנכי הכיתות הרלוונטיים, מנהל בית הספר: הרכב הוועדה•

רכז התכנית בבית הספר , רכז חברתי, פסיכולוג בית הספר, בית הספר
 .  והרכז היישובי

 .ס יוזמן להשתתף בוועדה"מפקח ביה•

 תפקידי וועדת ההיגוי הבית ספרית

 מיפוי צורכי התלמידים המשתתפים בתכנית•
 המדריכים המתאימים/ איתור המורים •
חברתית התואמת את הצרכים ואישורה  -בניית תכנית עבודה לימודית•

 .על ידי הפיקוח הכולל
 .קביעת מדדי ההצלחה וכלי הערכה ומדידה•
הוועדה תיפגש במהלך שנת הלימודים אחת לחודש במטרה לבדוק את •

.  ההלימה בין הישגי התלמידים בפועל לבין מדדי ההצלחה שנקבעו
 . תכניות העבודה האישיות תעודכנה על פי ממצאי בדיקות אלו



 (המשך)ס "רמת בי –מנגנוני הפעלה 

 מנהל בית הספר

ישתתף  , יהיה מעורב בכל תהליכי ההכנה והפעלת התכנית•
ויראה בה חלק בלתי נפרד  , באופן פעיל בהטמעת התכנית

 .  ס"מביה
יאגם את כלל המשאבים והתכניות העומדות לרשותו  •

ויתאים אותן ליעדים השונים  , ממקורות שונים
 .ולאוכלוסיות השונות

גיוס כוח  , בחירת רכז בעל כישורים הולמים: תפקידיו•
קשר  , מעקב אחר ניהול התקציב, ס"אדם מצוות ביה

גיוס משאבים נוספים לטובת  , רציף ועדכני עם הרכז
מעקב אחר השגת יעדי התכנית לפי מדדי  , התכנית

 .ההצלחה שהוגדרו



 (המשך)ס "בירמת  –מנגנוני הפעלה 

 רכז בית ספרי

רכז התכנית בבית הספר חייב להיבחר מתוך הצוות  •
 .ס"החינוכי הקבוע של ביה

בדיקת ; גיבוש תכנית עבודה בית ספרית: תפקידיו•
; תכניות ההוראה של  מדריכי התכנית בראייה מערכתית

מתן משוב הולם ; נוכחות בשיעורים ובכל זמן הפעילות
למורים תוך תיעוד ומעקב אחר שיפור בהישגי  

זימון דיאלוג קבוע ומתועד ברציפות בין ; התלמידים
תיאום שוטף ; ס"מדריכי התכנית לצוות החינוכי של ביה

;  עם מנהל בית הספר ועם רכזי תחומי הדעת בבית הספר
ניהול שיחות אישיות מתוכננות עם התלמידים ותיעוד 

עמידה בקשר שוטף עם ההורים  ; עיקרי  הדברים
 .ושילובם בפעילויות ובדיונים בהתאם לצורך



עקרונות כלליים בהפעלת  
 התכנית בחינוך המיוחד  

 התכנית תרוכז על ידי איש צוות של המסגרת החינוכית. 

חשוב לשמור על , מתוך הכרת מורכבות וצרכי האוכלוסיות בחינוך המיוחד
 .  קביעות הצוות ולשלב לפחות איש צוות אחד בהפעלת התכנית

 יגזרו מתוך אופי וצרכי  ,אשר ישולבו בתכנית ,כמות ותפקיד אנשי הצוות
 .האוכלוסייה המדוברת

לפי , או הלקות/ מומלץ לשלב מדריכים חיצוניים הבקיאים בתחום הדעת ו
 .הקצאה של שעות אפקטיביות בודדות להפעלת המדריכים

 גודל קבוצת הילדים והרכבה ומספר )חשוב לשמור על קביעות מסגרת הפעילות
 .ה"גם בשעות הפעלת תכנית ציל( אנשי צוות

ה"צילובין שעות  ה"צילבין יום הלימודים לשעות : יש לערוך חפיפה במעברים 
חשוב לקיים תקשורת בין הצוותים לצורך יצירת רצף  . ליום הלימודים שלמחרת

פדגוגי וחינוכי בשגרה ובמקרים מיוחדים תוך שמירה על תקשורת מיטבית  עם 
 .ההורים



עם צרכים מיוחדים  ילדים  
 המשולבים בחינוך הרגיל

 
 ה"ציללהשתתף בתכנית ילד משולב יש לאפשר לכל 

 .ככל  ילדי הגן
 
 בהתאם  לכל ילד יש לבצע את ההתאמות הנדרשות

 (.י"בתחכמפורט )לתכנית האישית שלו 
 
 ה בנושא"בהנחיית צוות ציליסייע  א"המתיצוות. 



 ר"המוכשמוסדות  -תהליך הפעלת מסגרות 

מימון  , על פי החלטת הממשלה, מוסדות המוכר שאינו רשמי מקבלים
 (75%-55%)הבסיסי  לתיקצובםיחסי בהתאם 

 

 .סגרת שאושרה תקבל מימון מלאכל מ:  בגני הילדים
גננת בעלת תעודת הוראה העובדת כגננת  : מדריכים 2בגן יפעל צוות של 

או גננת בעלת תעודת הוראה שאינה  ( 20%בהיקף של )בשעות הבוקר 
 (סייעת הגן/ סטודנט / מדריך ) איש צוות נוסף . י המשרד"מועסקת ע

 

 ס "בבתיה* 
(  45%-25%)הבעלות תעביר לרשות המקומית את חלקה במימון התכנית 1.

 (.בנוסף להשתתפות ההורים כבשאר המסגרות)כולל הזנה 
 .הרשות תאשר לזכיין את ההפעלה במוסד2.
 .של התוכנית במוסד 100%הזכיין יפעיל 3.
הפעלה של   100%המשרד יקזז מהרשות את חלקו של המוסד וישלם 4.

 .המסגרת לזכיין
אישור קיזוז מהכספים  , באמצעות הזכיין, הרשות תעביר  למשרד5.

 .המגיעים לה מהמשרד

 .התורניהחינוך העצמאי ומעיין החינוך : לעיל מתייחס לבתי ספר שאינם שייכים לשתי הרשתות הכתוב *



 הזנה

הארוחה תעמוד בסטנדרטים הנדרשים של איכות המזון  
והכשרות כפי שנקבעו על ידי משרד הבריאות והרבנות 

לאחר , ההזנה תסופק על ידי קבלנים שאושרו. הראשית
הארוחה תוגש בחמגשית או  . על ידי משרד החינוך, מכרז

 .בתפזורת כפי שייקבע בוועדות ההיגוי היישוביות

לשם הפעלה מלאה ומבוקרת של תהליך ההזנה קבע 
משרד החינוך את התפקידים הספציפיים של קבלן 
תכנית ההזנה ושל קבלן התכנית וכן את הממשקים  

 .ביניהם



 רכישות

ידי -כל הרכישות ייעשו מספקים המאושרים על

הרשות ובהתאם להנחיות משרד החינוך באמצעות  

 הזמנות עבודה של הזכיין  

 ציוד וחומרים מתכלים•

מומלץ לתת  -תכניות העשרה ופעילויות תומכות•

זהירות  " -ו" אורח חיים בריא"דגש לנושאים 

 .  (ב"זה)" בדרכים

 

 



 בקרה ומשוב, תהליכי הערכה

התכנית תלווה בתהליכי הערכה ובקרה שמטרתם לספק למנהלי מוסדות  
  משתני ההערכה שייבחנו.  החינוך ולצוותים משוב לצורך חיזוק או שיפור

 .  יתייחסו  הן לתהליכי הביצוע והן לתוצאות

הקריטריונים להערכת התכנית  יתייחסו למידת השגתן של מטרות התכנית 
 .ויהיו בהלימה למדדי ההצלחה שהוגדרו בתכנית

 :תהליכי ההערכה הבקרה והמשוב יתקיימו באמצעות

 .ה"בקרה תפעולית בכל מסגרות ציל•
 .ה"ידי הראמ -הערכה על•
 .דווח הזכיינים -סטטוס•
 דווח זכיין ההזנה -סטטוס  •
 .מפגשים עם זכיינים•
 .ביקורים במחוזות•



  נהלים והנחיות

פדגוגי יש פרוט של נהלים   -בתלקיט הניהולי 
ה בחינוך היסודי  "והנחיות להפעלת מסגרות ציל

 .והקדם יסודי

נהלים כלליים ; הנהלים המתייחסים לתחומי אחריות•
נוכחות ושחרור  , נהלים בנושאי התכנסות; להפעלת המסגרות

נהלים  ; נהלים בנושא הזנה ומהלך הארוחה; הילדים
נהלים לטיפול באירועי אלימות ובאירועים  ; הקשורים לחצר

נהלים במצבי ; נהלים בנושא שרותי עזרה ראשונה; חריגים
 חרום

ה חייב  "כל אדם הקשור לפעילות מסגרות ציל
 .להכיר את הנהלים וההנחיות ולפעול בהתאם



העבודה בהפעלת  תהליך 
 המסגרות



 תהליך פתיחת מסגרות
 (באחריות המינהל הפדגוגי)

 ז"לו באחריות הפעולה

למנהלי  , למפקחים, מכתב למנהלי המחוזות

 .  לגננות ולהורים, ס"בתיה

בתאום   מינהלת

 המחוזות
 בוצע

מיפוי מספר המסגרות הפוטנציאלי הכולל של 

כמה )בפילוח למחוזות ורשויות  3-8גילאי 

כמה  , כמה תלמידים, בכל מוסד' ב–' כתות א

 (.גנים ומספר ילדים בגן

   4.8.13עד  מינהלת

 ,מסירת המיפוי לידי המחוזות 

 ולרשויות באמצעות המחוזות
   4.8.13עד  מינהלת

מכתב לרשויות על  הזכיין הנבחר  להפעלת 

 התוכנית ברשות עם העתק למחוז
   4.8.13עד  מינהלת



 תהליך פתיחת מסגרות
 (ס"באחריות המחוז וביה)

 ז"לו באחריות הפעולה

 מחוז

אישור תוכניות חינוכיות וכוח אדם  

 :ברמת( הרשותבתאום עם )

  רשות 

  בית ספר 

 1.9.13עד  מפקחים

 ס"ביה
והעברת  ספרייםמינוי רכזים בית 

 השמות לזכיין
 ס"מנהל ביה

 20.8.13עד 

 

ועדת הגוי בית ספרית והכנת  כינוס  

 תכנית עבודה
 25.8.13עד  ס"מנהל ביה

 אדםסיוע בגיוס כוח 

 (בתיאום עם הזכיין) 
 ס"מנהל ביה

עם   בתאום

 הזכיין  

 



 תהליך פתיחת מסגרות
 (באחריות הרשות)

 ז"לו הפעולה

"  קובץ מוסדות", באמצעות הזכיין, התכנית למינהלתהעברה 
בחתימת מנהל אגף  , להיערכות עם מספרי הלומדים שנרשמו

 .כולל העתק למנהל המחוז, החינוך וגזבר הרשות

מיד עם תום  

 הרישום

אישור גזבר ,  באמצעות הזכיין, התכנית למינהלתהעברה 
 .ובפטור ר"במוכש' ב –' הרשות להפעלת מסגרות בכיתות א

 ל"כנ

 מיידי (בתאום עם הזכיין ) רשותיתהקמת ועדת הגוי 

הכנת תוכנית פעילות רשותית בתאום עם הזכיין ובאישור 
 הפיקוח

 1.9.13עד 

 (בשיתוף הזכיין והפקוח)גיוס כוח אדם 

 פתיחת מסגרות
ל  "תחילת שנה

 ד"תשע



 תהליך פתיחת מסגרות 
 (באחריות הזכיין)

 ז"לו הפעולה

רכזים  , רכזים אזוריים, הקמת מטה התכנית הכולל מנהל התכנית

 .עוזר מינהלי, רכז פדגוגי, ישוביים

 10.8.13 עד

 10.8.13 עד מפגש ראשוני  עם הרשויות בהן נבחר להפעיל את התוכנית

 

איסוף מהרשויות  את  קובץ  המוסדות להיערכות עם מספרי הלומדים  

 .שנרשמו בחתימת מנהל אגף החינוך וגזבר הרשות

מיד עם תום  

 הרישום

 

   :מהרשויותאיסוף 

 .  למינהלתוהעברה  ר"במוכשמסגרות אישורים להפעלת  -

 הרשות על אישור קיזוז מכספים המגיעים לה מהמשרדחתימות  -

 מיידי  

הודעה לרשויות על מספר המסגרות שתפתחנה ברשות בהתאם  

  .שהועברלמספר הנרשמים 

לאחר אישור 

 המינהלת

 (בשיתוף הרשות והפקוח)גיוס כוח אדם 



 נוהלי הזמנות ותפעול הזנה
 



 קביעת ספק המזון. 2

 פתיחת המוסדות במערכת הממוחשבת. 3
 והעברת שמות משתמשים וסיסמאות לזכיין

 הנפקת הזמנה לספק המזון. 10

 אספקת המנות. 11

 אוטומטית ממערכת המחשוב

 באחריות ספק המזון

 באחריות רכז ההזנה

 ה"הפעלת תכנית ההזנה במוסדות ציל

 מילוי אוכלים בפועל של המוסד. 6

 באחריות מטה ההזנה

 מילוי הצהרת מוסד. 5

 באחריות מטה ההזנה

 העברת שם משתמש וחוברת הנחיות למוסד. 4 באחריות הזכיין

 באחריות המוסד החינוכי 

 הוצאת אישור הפעלה ואישור המוסד להזנה. 8

 באחריות המוסד החינוכי 

 באחריות משרד החינוך העברת קובץ מוסדות. 1

 באחריות הזכיין הוצאת אישור רכז. 7

 אישור קבלת המנות במערכת . 12
 (אופציונלי)ג דוח אספקת מנות "ובנוסף ע      

 הפקת חשבונית בסיום כל חודש. 13

 / באחריות המוסד החינוכי 
 הזכיין

 באחריות ספק המזון

  -א  "שיש בו יוחמוסד . בפועל אישור האוכלים . 9
 באחראיות רכז ההזנה    

 אישור האוכלים בפועל. 9
 באחריות הזכיין  –ה "במוסד ציל    



 תהליך הזמנת המזון

 משרד החינוך מעביר קובץ מוסדות עם שיוך לזכיינים1.

 .רכז ההזנה קובע את ספק המזון לפי שיקולים מקצועיים2.

מטה תכנית ההזנה פותח את המסגרת במערכת המחשוב ומעביר שם משתמש וסיסמא של  3.
 המוסדות לזכיין

 הזכיין מעביר למוסד את שם המשתמש והסיסמא וחוברת הנחיות לעבודה במערכת4.

.  המוסד מצהיר באמצעות המערכת על מספר הילדים  במצבת התלמידים ומעדכן פרטים5.
 ( 1נספח )

 (2נספח . )המוסד מעדכן את הבקשה למזון שיסופק בפועל6.

 לתכנית ההזנה  " אישור רכז"הזכיין קובע את תאריך ההתחלה ומעביר 7.
 (3נספח  )

 מטה העמותה מוציא אישור הפעלה ומאשר את המוסד לעבודה במערכת ההזנה8.

 באחריות הזכיין –ה "במוסדות ציל.    למוסד" אוכלים בפועל"אישור משימות 9.

על כל ההזמנות  13:00מערכת המחשוב מנפיקה הזמנה אוטומטית לספקי המזון בשעה 10.
 .שאושרו עד שעה זאת

 .ספק המזון מספק את המנות בהתאם להזמנה שקיבל מהמערכת הממוחשבת11.

 .  המוסד מאשר מידי יום את הכמות שסופקה במערכת12.

תואמת ממערכת המחשוב ומעבירן  " המלצה לחשבונית"הספק מפיק חשבוניות בצירוף 13.
 (4נספח . )לחודש העוקב 5 -לרכז ההזנה עד ה



מוסד   נציג רשות מקומית או 

 תקלה בהזנהעל חינוכי מדווחים 

 קבלת התלונה וקיום  

 בירור ראשון

 קיום ביקור במוסד החינוכי  

י נציג  "לאימות פירטי הצוות  ע

 ת תוכנית  /דיווח למנהל ה"צילזכיין 

 ה אצל הזכיינים"ציל

ת  /העברת פרטי התלונה למנהל

 המחוז  

 י נציגי  "טיפול ע בתוכנית ההזנה

 תוכנית ההזנה 

ת  /דיווח על דרכי הטיפול למנהל

 ה"תוכנית ציל

 קבלת משוב מתוכנית  

 ה על פתרון הבעיה"ציל

 תקלה רגילה   תקלה חריגה  

ת  /ידוע מנהל

על   ה "תוכנית ציל

   התקלה

ת  /דיווח מידי למנהל

 המחוז בתוכנית הזנה    

 י  "טיפול מידי ע

 נציגי תוכנית ההזנה    

קבלת ממצאי הבדיקה  

 והסקת מסקנות    

דיווח על דרכי הטיפול  

ת  /וממצאיו למנהל

 ה    "תוכנית ציל

 באחריות נציג הזכיין בישוב  

נוהל טיפול בתקלות  

 תרשים זרימה



השתלמויות למדריכים  
 ה"בתכנית ציל



 מסגרות ההשתלמות

 .ה"שעות לכל המדריכים בציל 30מסגרת בת 

:  ד ההשתלמויות תהינה בדגש על הנושאים"בתשע
 .ואורח חיים בריא(  ב"זה)זהירות בדרכים 

 
 



 תכנים שימושיים

 הפדגוגי המינהלאתר •

   3-9העשרה לגילאי ה צהרי יום ל"אתר ציל•

 החינוך היסודיאתר •

 החינוך הקדם יסודיאתר •

 למידהמשלימות לתכניות היחידה אתר •

 אתר האגף לחינוך מיוחד•

 פדגוגי להפעלת התכנית   –ניהולי תלקיט •
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מטרת החינוך צריכה   
אנשים המצטיינים  : להיות

במחשבה   -בעצמאות 
ועם זאת רואים   -ובמעשה 

בשירות למען הכלל את  
 .  משימת חייהם העיקרית

 (אלברט איינשטיין)


