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  בגני הילדים במועצה טרום חובה + טרום חובה-טרום למסיימי
 

 התוכנית תתקיים בהתאם להנחיות משרדי הבריאות והחינוך 
 

 להורים שלום,

 יוצאת לדרך!השרון  החופש הגדול" במועצה האזורית לב גני ת "תוכני
 ולדגשים של משרד החינוך:התוכנית תכלול פעילויות מגוונות בהלימה לחזון החינוכי של המועצה 

 ועוד מוזיקה, יצירהבנושאי אמנויות, ספורט, חינוך סביבתי, והעשרה  הפגהפעילויות  * 
 ועוד.הצגות, סיפורים עם מוסר השכל, סובלנות  ערכיות-פעילויות חברתיות *

 

 סייעות גננות / ידיהתוכנית תונחה על 
 מדריכים ומפעילים חיצונייםע"י יועברו שפעילויות ישולבו בה בנוסף ו 

 
 07:30-13:00ה', בין השעות -בימים א' )כולל( 1.7-21.7 -מה :תוכניתמועד ה

 לא ניתן להירשם לחלק מהתקופה. –הרישום הינו לכל התוכנית 
 טרום חובה וילדי גן המסיימים טרום חובה.-ילדי גן המסיימים טרום קהל היעד:

 .)מותנה במינימום נרשמים(בגני הילדים בהם למדו כל השנה  מקום הפעילות:
 .ובקבוק מים באחריות ההורה לדאוג לארוחת בוקר בריאה ומזינה לילדיםהזנה: 
 .עבור השתתפות בתוכנית ילדל₪  450עלות: 

 
 hasharon.com-http://www.lev   :דרך אתר המועצהבאמצעות האינטרנט להירשם  מוזמנים

 
 

 מלגות""סל נוהל 
יינתנו למשפחות המוכרות ברווחה בלבד, באמצעות הגשת פניה למחלקת מלגות עבור השתתפות בתוכנית 

. באחריות ההורה לוודא שפנייתו התקבלה במחלקת רווחה. הפניה 25.6.20-לא יאוחר מ רווחה בטופס המצורף,
 ירשום את ילדיו לתוכנית לאחר קבלת התשובה מוועדת ההנחות.תידון ב"ועדת הנחות". ההורה 

 
 לאחר מועד זה, רישום התלמידים יהיה על בסיס מקום פנוי. 16.6.21 -עד ה–רישום  ימועד

 
 
 
 
 
 
 
 

 ,בברכת קיץ נעים 
 רווי דפני

 רכזת קייטנת גני הילדים

 לוטם לאה

 ילדים גני מחלקת מנהלת

  
 
 
 

 למוקד הרישוםלפרטים נוספים ניתן לפנות 

 בדרכי ההתקשרות הבאות:

  09-7960263טלפון: 

 hasharon.com-kit@lev: דוא"ל

hasharon.com-gila@lev 
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 לגני הילדים ובתי הספר במועצה 

 התוכנית תתקיים בהתאם להנחיות משרדי הבריאות והחינוך 
 

 להורים שלום,
 השרון יוצאת לדרך! החופש הגדול" במועצה האזורית לבצהרוני  ת "תוכני

 ולדגשים של משרד החינוך:התוכנית תכלול פעילויות מגוונות בהלימה לחזון החינוכי של המועצה     
  ,המשך רציף של מסגרת הבוקר באווירה ביתית וכיפית עם הצוות המוכר והאהוב

 ארוחת צהרים חמה.  ,חוגים והעשרות

 מדריכים ומפעילים חיצונייםוישולבו בה פעילויות שיועברו ע"י  סייעות התוכנית תונחה על ידי
 

 13:00-16:30ה', בין השעות -בימים א' )כולל( 1.7.21-21.7.21 -מה מועד התוכנית:
 לא ניתן להירשם לחלק מהתקופה. –הרישום הינו לכל התוכנית 

 .ילדי גני הילדים ובתי הספר קהל היעד:
 )מותנה במינימום נרשמים(. ובבתי הספר בגני הילדים מקום הפעילות:

 .ארוחת צהרים חמההזנה: 
 .עבור השתתפות בתוכנית לילד₪  690עלות: 

 
 בקישור:באמצעות האינטרנט להירשם  מוזמנים

 hasharon.com-http://www.lev                : דרך אתר המועצה או
 

 למחזור יולי אוגוסט

 ה-) כולל ( בימים א 22/7/21-5/8/21מועד התוכנית :
 ₪  660 – עלות   -7:30-13:00 בין השעות 
 ₪  990 –עלות  – 7:30-16:30                 

 לא ניתן להירשם לחלק מהתקופה. –הרישום הינו לכל התוכנית 
 ילדי גני הילדים ובתי הספר. קהל היעד:

 בגני הילדים ובבתי הספר )מותנה במינימום נרשמים(. מקום הפעילות:
 ארוחת צהרים חמה )לנרשמים ליום מלא (הזנה: 

 
לאחר מועד זה, רישום התלמידים יהיה על בסיס מקום  16.6.21עד לתאריך ה  –רישום  ימועד
 .בלבד פנוי

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ,בברכת קיץ נעים 
 
 

 אריאל דיין

 מנהלת מדור צהרונים 

 רותם עמוס

 נוער וחינוך משלים מחלקת מנהלת

 למוקד הרישוםלפרטים נוספים ניתן לפנות 

 בדרכי ההתקשרות הבאות:

  09-7960263טלפון: 

 hasharon.com-kit@lev: דוא"ל

hasharon.com-gila@lev 
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