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 הורים יקרים שלום רב,
 

 התוכנית: "בתי ספר של החופש הגדול"

 קיץ של ידידות

 

 יוצאת לדרך. "בתי ספר של החופש הגדול"אנו שמחים לבשר לכם שתכנית 

ביולי  1השבועות הראשונים של חודש יולי )מיום תופעל בשלושת התוכנית  '.ב-'התוכנית תפעל בכיתות א

 ביולי(. 11ועד ליום 

 .10:11 – 10:11ה', בין השעות -הפעילות תתקיים בבתי הספר שילדכם לומדים בו, בימים א'

רשת קהילה ופנאי תפעיל את התוכנית בחולון. הצוות החינוכי שיפעיל את התוכנית יכלול: מורים, מדריכים 

 ופרחי הוראה.

לך הפעלת התוכנית יעסקו הלומדים בתכנים ערכיים, איכותיים ומבוקרים ויתנסו בטיפוח כישרונות במה

 לכלל התלמידים בארץ:ת שיא יושתי פעילוויכולות בתחומי העשרה. במהלך התוכנית יתקיימו 

פעילות משותפת להורים ולילדים בסימן "קשר משפחתי" תתקיים בשעות אחה"צ בכל בתיה"ס בתאריך  .1

 .10:11-10:11בין השעות  11.10.12

בין השעות  11.10.12פעילות משותפת לילדים ונוער בסימן "מעורבות חברתית בקהילה" תתקיים ביום  .1

10:11 – 11:11. 

 

 .ירק בתוספת ממרח עם לחמנייה או כריך הכוללת קלה ארוחה יקבלו התלמידים יום בכל

 לתלמיד. אין הנחות.₪  011עלות:  .0

 רישום תלמידים:  .2

 :הבאה החלוקה פי לע הרשת של הקהילתיים במרכזים תערך ההרשמה

 

 גוריון בן קהילתי מרכז

 אשלים ס"בי

 גוריון בן ס"בי

 בי"ס אמירים
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 ארזים נווה קהילתי מרכז

  אשכול ס"בי

 התבור ס"בי

 רביבים ס"בי

 שנקר ס"בי

 

 שושנים נאות קהילתי מרכז

 שרון ס"בי

 ביאליק ס"בי

 דביר ס"בי

 ניב ס"בי

 ניצנים ס"בי

 בי"ס הס

  בי"ס שער האריות

 בי"ס שמיר

 בי"ס שרת

 

 רחל נאות קהילתי מרכז

 צבי בן ס"בי

 גורדון ס"בי

 ישעיהו ס"בי

 דמוקרטי+  שזר ס"בי

 

 וולפסון קהילתי מרכז

 דינור ס"בי

 כצנלסון ס"בי

 

 קליין קהילתי מרכז

 המגינים ס"בי

 עלומים ס"בי

 

 מקהלות קהילתי מרכז
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 ישורון

 

  ילדים בכל בי"ס. במידה ויהיו פחות ילדים הם  01מינימום ילדים להפעלת התוכנית בבתי הספר הוא

 יעברו לבית הספר סמוך.

  ייכנס לתוכנית על בסיס מקום פנוי. 10.10.12הורה שלא ירשום את בנו/בתו עד לתאריך 

  001תהיה אפשרות לצהרון כהמשך. העלות הינה  .₪ 

 בשתי אופציות: 10.10.12מה  הרישום יערך החל 

 במרכזים הקהילתיים. .1

 . www.hugim.org.ilברישום אינטרנטי בכתובת  .1

 הוראות רישום:

 יש לבחור את העיר חולון. .א

ולהירשם על פי שם בית הספר וכיתת האם  לבחור את המרכז הקהילתי אליו אתם משוייכים .ב

 שבנכם / בתכם לומדים בו.

 

כלל השותפים יוביל ליישום מיטבי של אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה והאמון. גיוס הכוחות של 

 התוכנית לרווחתם של הלומדים, ההורים והקהילה.

 

 

 בברכת דרך צלחה,

 

 

 יוני רובינשטיין       ורדה לוי

 מנהל אגף ארגון ובקרה       מנכ"לית

 עיריית חולון      רשת קהילה ופנאי

http://www.hugim.org.il/

