
 

 

 אגף חינוך וקהילה
 י"א אייר תשע"ט

 2019מאי  16
 201420סימוכין: 

 ג-" לכיתות אבי"ס של החופש הגדול"
, גם השנה השישיתאנו שמחים להודיעכם כי תכנית בית הספר של החופש הגדול  חוזרת זו השנה 

ג ותופעל ע"י אגף חינוך וקהילה באמצעות תאגיד החינוך -תכלול התוכנית את תלמידי  לכיתות א
 2019בחודש יולי 

אשונים מטרת התוכנית היא לאפשר לילדים המשך שיגרת בית הספר במהלך שלושת השבועות הר
 של חופשת הקיץ.

לתשומת לבכם, על פי כללי משרד החינוך, הפעלת "בי"ס של החופש הגדול" , מותנת ברישום של 
 תלמידים.  28תלמידים בבי"ס. בכל קבוצה ישובצו  60מינימום 

 .ולא על פי כיתות האםייתכנו קבוצות דו גילאיות 

 הנושא המרכזי: בתוכנית למידה ייחודית, ערכית וחוויתית מגוונת סביב

 ""סיפורים מכל מיני צבעים
מפעילי התכנית, מפעילי  התכנית הפדגוגית נבנתה על ידי אגף חינוך וקהילה בשיתוף עם

התלמידים יטיילו בין דפי הסיפורים באמצעות הצגה, סרט,  ,רוני קריין  ומשה בן ארי הקייטנות:
משרד החינוך .   לאחר אישורסדנאות תאטרון, אמנות וספורט. תכנית מפורטת תפורסם בהמשך, 

 מורים מבתי הספר, סטודנטים להוראה, מדריכי תל"ן ומד"צים.התלמידים ידריכו את 

כולל, בין  1-21/7/2019ים בין התאריכי הנחיות משרד החינוך פעל התכנית תפעל 
 ה(.-ימים בשבוע )א 5 .13:00עד  08:00השעות 

 מערך הסעות תלמידים לא יפעל.
בקיץ הנוכחי הפעילות לתלמידי בי"ס רבין תתקיים בבי"ס אבן  :לתשומת לבכם

חן זאת לאור  עבודות להנגשה פרטנית , בנית פיר ומעלית במרכז בנין )ילדי גן 
 החובה ישארו במתחם החט"צ בבי"ס רבין(.

 

 רישום ותשלום: 
 הרישום והתשלום יתבצע באינטרנט באתר המועצה המקומית שהם שכתובתו:

http://www.shoham.muni.il/  ,לא יתאפשר תשלום בכרטיס דיינרס.תחת לשונית רישום לתכניות קיץ 
 

רישום מאוחר ע"ב מקום ,   10.06.19יחל מקבלת מכתב זה ויסתיים בתאריך  הרישום
 פנוי בלבד, אין התחייבות לשיבוץ עם חברים ברישום המאוחר.

 במידה והילד או אחד מהוריו צריך התאמת נגישות נא לציין זאת בעת הרישום
לאחר סבסוד לתלמיד ₪  450: התשלום יבוצע במהלך הרישום באתר מאובטח  עלות

 חיוב תשלום ראשון מיידי.. )לא כולל צהרון*( החיוב יתבצע עד שני תשלומים. משרד החינוך
 ., פרטים והרשמה במוקד ח.מ.ש 13:00-16:30*הצהרון יפעל החל מהשעה 

 

   hanita@shoham.muni.ilיש לשלוח בקשה לביטול בדוא"ל  :ביטול רישום
 ₪  400יינתן החזר בסך  –10.6.2019עד לתאריך 

 ₪ 350יינתן החזר בסך  11.6.2019החל מתאריך 
 לא יתאפשר החזר 17.06.19לאחר התאריך  

 מידע נוסף:
 :החינוך משרד של האינטרנט בכתובת למצוא ניתן התכנית אודות ותשובות שאלות

www.edu.gov.il/lomdimbegadol 
   hanita@shoham.muni.ilבדוא"ל לפרטים אודות התכנית הישובית ניתן לפנות 

 קיץ נעים ובטוח,
 צוות אגף החינוך

http://www.shoham.muni.il/
http://www.edu.gov.il/lomdimbegadol
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