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 2021מאי  30

 להורי התלמידים בבתי הספר היסודיים שלום,

 

 

 עדכון –תוכנית "בית ספר של החופש הגדול" הנדון: 

 

בהמשך לחוברת הקייטנות שפרסמנו, להלן מידע עדכני בעקבות פרסום מתווה התוכנית "בית  .1

 ספר של החופש הגדול" ע"י משרד החינוך":

 ספק, המידע שבחוברת מבוטל.למען הסר  1.1

 .לגילאי גן עד כיתה ו'התוכנית מיועדת  1.2

 08:00)כולל(, בין השעות  21.7.21ועד יום רביעי  1.7.21-התוכנית תתקיים מיום חמישי ה 1.3

 .. התוכנית לא כוללת את ימי שישי13:00ועד 

 לזכאים.המחיר כולל הסעות ₪.  450עלות התוכנית לשלושה שבועות:      1.4

 יזוכה בהפרש אוטומטית. אין צורך לפנות.₪,  630כל מי שנרשם עד כה במחיר של  1.5

 

 :תכני התוכנית .2

 להלן תכני התוכניות כפי שמופיעים בקול הקורא שפרסם משרד החינוך:         

 נושא מרכז: "אוצר החברות"ד: -בשכבות א

 ""אני ואתה נשנה את העולם :נושא מרכזו: -בשכבות ה

: חלק ניכר מהתוכנית יוקדש למיומנויות יסוד בתחומי הליבה, במסגרות ודרכי פעילויות לימודיות

 .למידה מגוונות

 משחקי חברה ותנועה ועוד. חברתי, –: שיח רגשי פעילות רגשיות חברתיות

 : חשיפה והתנסות בתחומי העשרה כגון: אומנות, ספורט, מוזיקה ועוד.פעילויות העשרה

 

 :ורישוםתשלום  .3

  .  לאחר מועד זה הרישום יהיה על בסיס מקום פנוי.16.6.21-הרישום לתוכנית הוא עד ה 3.1

 הרישום הינו לתוכנית במלואה, לא ניתן להירשם לחלק מהתקופה.

 ile.signmeapp.co.il/prof-https://levhasharon:  ותשלום רישוםל 3.2

 תוכנית פעילות מפורטת ופרטים נוספים ישלחו בהמשך לנרשמים. 3.3

 

  :הזנה .4

 באחריות ההורה לדאוג לארוחת בוקר בריאה ומזינה לילדים ובקבוק מים.

http://www.lev-hasharon.com/
mailto:gila@lev-hasharon.com
https://levhasharon-profile.signmeapp.co.il/
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 נוהל "סל מלגות": .5

פניה יינתנו למשפחות המוכרות ברווחה בלבד, באמצעות הגשת  מלגות עבור השתתפות בתוכנית

. באחריות ההורה לוודא 8.6.21-למחלקת רווחה בטופס הנמצא באתר המועצה, לא יאוחר מ

ע"מ שהפניה תידון ב"ועדת הנחות". ההורה   09-7960205שפנייתו התקבלה במחלקת רווחה: 

 ירשום את ילדיו לתוכנית לאחר קבלת התשובה מוועדת ההנחות.

 
  !לתשומת לבכם .6

 גיוס מספר מינימום של נרשמים וכן בכיתה מותנה בב/  ספר תביהתוכנית בפתיחת  6.1

 ואף איחוד בתי ספר. יתכן איחוד של כיתותהתאם לכך, כח אדם מתאים. ב          

 .תכני התוכניות יבוצעו בהתאם למאפייני כח האדם שיגויס לעבוד בה 6.2

 ניתן לשלם עד שלושה תשלומים. 6.3

 ול עבור ביטול השתתפות.לא ייגבו דמי טיפ 16.6.21עד  6.4

 ₪. 30ייגבו דמי טיפול עבור ביטול השתתפות בסך  17.6.21-מה 6.5

 לא ניתן לקבל החזר כספי עבור ביטול השתתפות. 1.7.21-מה 6.6

 

 

 
 

 לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד הרישום בדרכי ההתקשרות הבאות:

 09-7960263טלפון: 

 hasharon.com-kit@levדוא"ל: 

 

 

 

 

 ,בברכת קיץ נעים

 

 
 הדרי-רונית רופא גילה ברנס

 מנהלת היחידה לספורט ורכזת התוכנית
 

 מנהלת המחלקה לחינוך

 

http://www.lev-hasharon.com/
mailto:gila@lev-hasharon.com
mailto:kit@lev-hasharon.com

