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21/6/2020 

 הורים שלום רב, 

,  וממתינים יחד אתכם לקבלת מתווה מעודכןאנו לומדים  .18/06/20 -ה  בהמשך למכתב שהועבר אליכם מיום חמישי
תתקיים   1/7 -יום רביעי ההחל מ. 30/6 -יום ג' ה סתיים בים תלימוד שנת הודע לנו. אשר נביא לידיעתכם מיד כשזה יו

לילדי הגנים ותלמידי שכבות   קיץצהרוני וכן  .  ד' -לילדי הגנים ותלמידי שכבות א' ביה"ס של החופש הגדול  קייטנת 
 ב'.  -א'

 !! נא המשיכו להירשם בכדי להבטיח את מקומכם  

 בלבד .  באתר המרכז הקהילתי  6/27-18/6 בין התאריכים  ם תקיייקליק!!! רישום ב  *

, ותוך התייחסות למינימום תלמידים כפי הנחיות  הנרשמים בכל מסגרתבהתאם למספר יתבצע  התלמיד  שיבוץ 
 משרד החינוך. 

 ד' -שכבות א' גני ילדים 

 *  01/07-06/08 תאריכי פעילות

 ם., נעדכן בהתאיה שינוי הככל שי *

 חמישי  –ראשון  ימי פעילות 

 08:00-13:00 07:30-13:00 שעות פעילות הקייטנה

   13:00-17:00 13:00-17:00 שעות פעילות הצהרון 

 לילדי כיתות א' ב'. 

 **₪  360  – 13:00יום קייטנה עד השעה  יות עלו 

 * *₪  740 – 13:00-17:00ליום ארוך  תוספת

 .ומתווה משרד החינוךטנה, פר ימי הקיי ת בכפוף למסיתכנו שינויים בעלויו **

 בהינתן שינוי הנובע מהנחיות משרדי החינוך והבריאות, נעדכן בהתאם. -*ט.ל.ח 

 

 . צוות מוסמך ומוכשר בהוראה והדרכה שלתתבצע הפעילות  •

 .  ארוחת בוקר ושתייה ב  צטיידעל כל תלמיד לה •

 בליווי תזונאית. ארוחה חמה ומזינה    ןנתית  לילדי הצהרון •

 לשלם עבור חלק מהתקופה. לא ניתן  •

 או בגין נוכחות חלקית בקייטנה.  , מחלה שלגם לא ב, נתן החזר תשלום בגין ביטוליילא   •

 ולא יינתן החזר כספי. פעילות יורחק מה –תלמיד אשר לא ישמע לסמכות ו/או התנהגותו לא תהיה הולמת  •

 : הקיץ קייטנת בי"ס של החופש הגדול וצהרוני ל  פעילותהת  תכניעיקרי   •

 . לבטיחות ילדים   ת, פעילות חווייתיחברתי, העשרה ופנאי, משחקי תנועה  –טיפוח רגשי  :  גני הילדים

 . לבטיחות ילדים  ווייתיתוהעשרה, פעילויות לימודיות ופעילות ח   פעילויות הפגה : בתי הספר

 

   ,בברכה 

 יסף זית                                                                                                 צביה רויט              
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http://www.mky.org.il/

