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 ,יקרים ותלמידים הורים

  די כיתות א' עד ג'.מטעם משרד החינוך והמועצה תורחב השנה ליל "של החופש הגדולבית הספר "קייטנת 

  . 13:00 –08:00בין השעות  ,ה'–בימים א'  20.7.17עד  02.7.17בין התאריכים הקייטנה תפעל 

את השנה חליטה המועצה להפעיל ה ,אשתקד ה של קייטנת "בית הספר של החופש הגדול"גדולההצלחה הלאור 

 .(הדבר יתאפשר בהתאם לכמות הנרשמים) עבור כל ילד בבית ספרו  הקייטנות

 תימצאכל בית ספר בכש ,בשנתיים האחרונותלה את הקייטנה וקי שנהתנהל אלינור ירדני דההיישובית את התוכנית 

  בית ספר. הקבוע שלצוות מורה מה שהנה ,רכזת בית ספרית

  !!!ביותרת ותייוחווית ומגוונעשירה בפעילויות הקייטנה 

את מנים מומשרד החינוך מ אורי אורם הצעיריםמחזיק תיק אך המחלקה לחינוך בשיתוף עם  ,ה עבור כל ילד גבוההעלות

  .₪ 375 רקמרבית העלות, כך שאתם תשלמו עבורה 

  מורים ומדריכים מנוסים.בקייטנה יפעלו 

 אומנות, מוסיקה, תחומים שונים )ג'אגלינגבדי יום ייעבירו פעילויות מ ".ב.ר.ק" כניתתמ םמדריכימורים ו ,

 ועוד....( חיים  -, בעליתנועה

 ועוד  מתנפחיםות סבון, תיפוף, בועזר, מכוניות על שלט, ילויות חיצוניות : מופעים והצגות, הפעלות רוביי ליפעי

 חודיות...יסדנאות י

 קיפצובה ועוד.... מחנאות, חדרי בריחה,יציאות לפעילויות )תואמות גיל( כמו: תכנו יי 

  עם ההורים ילדיםלגיבוש אחה"צ יום. 

  .ארוחת בוקר בריאה הכוללת כריך מזין וירקות טריים 

  כפי שפעלו במהלך שנת הלימודים. בוקר ובסוף היום,  ידייצאו מתלמידים הסעות 

 המורים והמדריכים יקבלו הכשרה ייחודית.. הפעילות כולה בפיקוח של משרד החינוך 

 .6/1712/עד לתאריך  zion.org.il-www.mאת הרישום יש לבצע דרך אתר המועצה בכתובת: 

 שאלות ובירורים יש לפנות לרכזות:ב

 054-4943091 -לירון דוד :בי"ס "מולדת" 050-5407402 –אלינור ירדני דהוקי רכזת יישובית: 

 052-8968687 -ג'ולי ברמי :בי"ס "חמדת השקד" 050-8914133 -עירית רונןדרור": בי"ס "ה

 050-9096959 –רותי בוטבול  :בי"ס "צלילי נעם" 050-5444165 -אלהב בירנבאוםיושרת  :בי"ס "השלום"
 

בעלות נוספת  16:00עד לשעה ותום הקייטנה מיפעל  "צמרות"רון בבתיה"ס הממלכתיים, עפ"י תיאום וועד ההורים, צה

 .058-4021315או דנה  054-4709990 -ילדים לפחות בכל מוסד. לפרטים יש לפנות לשרי 40מותנה ברישום של ₪,  850של 

 אפשרות להפעלת צהרון ע"י חברת "אם המושבות". בוחןממ"ד חמדת השקד וועד ההורים של 

 בכבוד רב, 

 מנהל המחלקה לחינוך –יואב שור  ראש המועצה –יורם שמעון 
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