בית הספר
של הקיץ
קייטנות לבוגרי/ות כיתות א'-ו'

מידע
אנו שמחים לבשר לכם על פתיחת הרשמה לקייטנת "בית הספר של הקיץ"
מתוך מחויבות לתת מענה חינוכי איכותי לרווחת הילדים.
למי?
לכל בוגרי/ות כיתות א'-ו'

איפה?

בבתי הספר היסודיים בעיר
)במקרה שירשמו פחות מ 60-תלמידים בביה"ס ,יאוחדו שני ביה"ס(

מתי?

בתאריכים  | 21/7/21 – 1/7/21בימים א'-ה' בשעות 13:00 – 08:00
אפשרות לצהרון לכיתות א'-ד' עד  16:30בתוספת תשלום – פרטים בעמוד האחרון

כמה?

בעלות מסובסדת של  ₪ 450בלבד
לא יתקבלו ביטולים והחזרים כספיים החל מהתאריך 29/6/21

מה בתוכנית?

נושא מרכזי בקייטנה – "אוצר החברות" – חברות ומעורבות חברתית
פעילויות לימודיות – בכל יום תוקדש כשעה לתגבור מיומנויות קריאה ,כתיבה
ולימודי ליבה
פעילויות הפגה – שיח רגשי-חברתי ,משחקים ,ספורט ויצירה
תרבות – למידה והעשרה בתחומי האומנות
יש להביא ארוחת בוקר ,בקבוק מים ,כובע וקרם הגנה

את התוכנית יפעילו צוותי צהרוני "ניצנים" ,מורים/ות ,מדריכים/ות ופרחי הוראה
בשיתוף הצוות החינוכי של ביה"ס ובפיקוח העירייה.

הרשמה
מתי?

בתאריכים  13/6 – 27/5בכל שעה באמצעות האינטרנט

איך?

הקפידו לקרוא את ההוראות במלואן לפני תחילת תהליך הרישום
הכנסו לאתר העירוני ללשונית תרבות
הקליקו בתחתית העמוד על הכפתור "כל החוגים .כל המידע"
 .1בשדה "מיקום פעילות" יש לבחור
את ביה"ס בו לומד בנכם/בתכם בשדה
"תחום חוג" יש לבחור "קייטנות"
להקליק על "חפש"
 .2יש לבחור את הכיתה של בנכם/בתכם ולהקליק על ”לחץ לרישום“

 .3בשדה "תעודת זהות משתתף" יש להקליד את מספר הזהות של בנכם/בתכם ובשדה
"תעודת זהות משלם ברשות" יש להקליד את מספר הזהות של משלם הארנונה ולבסוף
להקליק על "לרישום" .במידה ואינכם משלמים ארנונה ,יש להכניס בשדה "תעודת זהות
משלם ברשות" את מספר הזהות של אב המשתתף.
יש להמשיך ולמלא את כל הפרטים
האישיים בהתאם להוראות שיופיעו בתהליך
הרישום ,בסיום התהליך יופק אישור רישום
ותשלום לקייטנה

להרשמה לקייטנות לחצו כאן!

צהרון קיץ לכיתות א‘-ד‘
על מנת לתת לכם ,ההורים וילדכם/ן מענה מלא וכולל הנכם/ן מוזמנים/ות ליהנות גם
משירות צהרון בביה"ס כהמשך ישיר לקייטנה – צהרון הקיץ מופעל במתכונת קייטנה.
בצהרון יאכלו הילדים/ות ארוחת צהריים חמה ויהנו ממסגרת חברתית ושלל פעילויות פנאי.
הצהרון יפעל בתאריכים  | 21/7/21 – 1/7/21בימים א' -ה' בשעות16:30-13:00 :
הרשמה ותשלום לצהרון יתבצעו בנפרד דרך האתר העירוני
עלויות:
צהרון לכיתות א'-ד' בעלות של  ₪ 700לכל התקופה.
לא יתקבלו ביטולים והחזרים כספיים החל מתאריך 29/6/21

מפעילי/ות הצהרונים השנתיים ממשיכים להפעיל גם את צהרוני הקיץ
חשוב להבין :הצהרון הינו שרות נפרד מ"ביה"ס של הקיץ"
ולכן דורש הרשמה בנפרד.

להרשמה לצהרון לחצו כאן!
בנושא הפעילות יש לבחור ב"קייטנות" ו-חפשו

זמינים בשבילכם!
למידע ושאלות נוספות ניתן לפנות למרכז השירות
בטלפון 09-7640881 :בימים א'-ה' 19:00 – 16:00 | 12:00 – 09:00
בדוא"ל  merkazs@ksaba.co.ilובפקס09-7646449 :
להסדרי נגישות יש לפנות למרכז השירותmerkazs@ksaba.co.il :

