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  הורים יקרים שלום רב!
 

 "ספר של החופש הגדולבתי ה"
 

 ,30/6/20 -תסתיים ביום ה כי שנת הלימודים תש"ף בגנים ובבתי הספר היסודיים, ההחלטה, לאור
לפיכך, תכנית ביה"ס של החופש הגדול וצהרוני הקיץ יחלו את  תסתיים במועד זה.תש"ף גם תכנית "ניצנים" 

 מי פעילות.י 27לתקופה של  6/8/20ותמשך עד ליום  1/7/20פעילותם ביום 
 לחלקיות ימים. םהרישום היינו עבור כל ימי הפעילות. לא ניתן להירש

 

   ,חודשי יולי אוגוסטמהלך ב 'ד-א'לתלמידי העיר בכיתות מיועדת התכנית 
 הספר בו לומד בנכם/בתכםהפעילות תתקיים בבית  .)כולל( 6.8.2020עד  1.7.2020בין התאריכים 

 שי(לא כולל ימי שי) .ה' -בימים א'
 

 מסלולי הרישום:
 רשם שנית, המערכת תעדכן את הרישוםיאינם צריכים לה 14/7 -תלמידים שנרשמו החל מה

 באופן אוטומטי. 1/7-6/8-החל מה
 . 28/6/20ועד לתאריך מטה  מי שטרם נרשם, מוזמן להירשם באמצעות המערכת המקוונת בקישור הרצ"ב 

 

 ₪. 540: עלות :13:00-008השעות  בין  ד' -לכיתות א' -בוקר מסלול 
 ₪. 540מסלול בוקר בלבד בעלות  -כיתות ד'

 

 ₪ 0015: עלות 16:30-8:00בין השעות  ב'-לכיתות א' -  יום מלא  מסלול
 

 ₪  0016עלות :  16:30-8:00בין השעות  – לכיתות ג' -מסלול יום מלא 
אין התחייבות על כך  -ים המסלול, בשני במסלול הצהרון מספר המקומות מוגבל ולכן כל הקודם זוכה

 .שהתלמידים ישובצו בקבוצות ע"פ כיתות האם
 

 תכנים וצוות חינוכי: 
 חיים בריא" ו"עוצרים לפני שנפגעים". ח" אורנושא התוכן המרכזי השנה יהיה 

 הצוות החינוכי יכלול: מורים מוסמכים מצוות ביה"ס, מדריכים, סייעות ופרחי הוראה.
ויתנסו בטיפוח כישרונות ויכולות  ערכייםלימודיים, חברתיים ובתכנים  תלמידיםהפעלת התכנית יעסקו הך במהל

ון: ספורט, ריקודי ילים חיצוניים, אשר נבחרו בקפידה, כגבתחומי ההעשרה. ישולבו הפעלות איכותיות של מפע
, מדמים חדרי בריחה, שחמטלגו אתגרי, משחקים האנימציה, פעלולי מצלמה, עם, רשות העתיקות, מדעים, 

 .ועוד , אוריגמי, פעילויות עם חיותמשחקי חשיבה
 

 .חשוב לציין כי תכניות הלימודים וההעשרה מותאמות לגילאים השונים
 

  בריאה.ההתלמידים יביאו מדי יום כריך ובקבוק מים מהבית, תוך קיום שיח על חשיבות התזונה  :הזנה
 תינתן ארוחת צהרים  - במסלול המלא

 

 :  לתלמידים בתוכניתרישום אופן התשלום וה
 .יוליהתשלום ייגבה בחודש 

 10%הנחה של . ןברישום ילד שלישי במשפחה, תינת
 לא יינתן החזר כספי( זה )לאחר תאריך 2/7/2020תאריך ושינוי מסלול יתקבלו עד ל החזר כספי / ביטולים

 . לא ניתן להירשם לחלקיות ימים. 6/2020/28ועד ליום  17/6/2020מיום    מועדי הרישום:
 

 לחצו כאן למעבר לרישום האינטרנטילהרשמה דרך הלינק הבא:  

במחלקת במידה והמערכת המקוונת אינה מאפשרת להירשם באופן מקוון, הנכם מתבקשים ליצור קשר להרשמה 
 צהרונים בזמן קבלת קהל: 

 . 19:00 – 16:00יום ג' בין השעות 12:30 – 08:00 ה' בין השעות  –ימים א' 
 . 13:00מענה טלפוני עד השעה  09-7759945ולמידע נוסף בטלפון : 

 

 ב ב ר כ ה ,
 

 רני חבוט       ענת הדר             

https://education.metropolinet.co.il/#/home?muniCode=9700&appId=3
https://education.metropolinet.co.il/#/home?muniCode=9700&appId=3


                                      ונים מנהלת מחלקת צהר      יסודי חינוךמנהלת מח'    


