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 'ד-'אכיתות  ומסיימיבחטיבות הצעירות  גני חובה למסיימי
 התוכנית תתקיים בהתאם להנחיות משרדי הבריאות והחינוך בתקופת הקורונה

 
 להורים שלום,

 יוצאת לדרך!השרון  של החופש הגדול" במועצה האזורית לב/ גנים הספר  תת "ביתוכני

 ולדגשים של משרד החינוךהתוכנית תכלול פעילויות מגוונות בהלימה לחזון החינוכי של המועצה 
 בנושאי אמנויות, ספורט, חינוך סביבתי, קריאה להנאה ועודפעילויות תרבות, למידה והעשרה  * 
 ועוד. חברתית תרבות הפנאי ואחריות מעורבות ערכיות-פעילויות חברתיות *
 חינוכיים.-בנושאים ערכיים ימי שיא"" *

 

 / סטודנטים / סייעות / מדריכים מורים גננות / התוכנית תונחה על ידי

 מדריכים ומפעילים חיצונייםע"י יועברו שפעילויות וישולבו בה  

 
 08:00-13:00ה', בין השעות -בימים א' )כולל( 6.8.20-ועד ה 14.7.20-מה :תוכניתמועד ה

 ד'-ו ג', , ב'כיתות א' ומסיימי ותהצעיר ותגן חובה בחטיב מסיימיתלמידים  קהל היעד:
 )מותנה במינימום נרשמים( בבתי הספר בהם לומדים התלמידים במהלך השנה מקום הפעילות:

 .ובקבוק מים באחריות ההורה לדאוג לארוחת בוקר בריאה ומזינה לילדיםהזנה: 
 התלמידים יהיה על בסיס מקום פנוי.לאחר מועד זה, רישום  5.7.20 - 10.6.20: רישום ימועד

 לא ניתן להירשם לחלק מהתקופה. –הרישום הינו לכל התוכנית 
 .לזכאים הסעהועבור השתתפות בתוכנית תלמיד ל ₪ 540עלות: 

 
 בקישור:  EXPO-באמצעות האינטרנט במערכת הלהירשם  מוזמנים

 https://levhasharon.expo.co.il/FastRegister.aspx?seif=%201911311102למסיימי גן חובה בחטיבה הצעירה: 

 https://levhasharon.expo.co.il/FastRegister.aspx?seif=%201911311101     ד':-למסיימי כיתות א'
 hasharon.com/-https://www.lev                : או דרך אתר המועצה

 
 

 מלגות""סל נוהל 
בלבד, באמצעות הגשת פניה למחלקת  יינתנו למשפחות המוכרות ברווחהמלגות עבור השתתפות בתוכנית 

. באחריות ההורה לוודא שפנייתו התקבלה במחלקת 25.6.20-לא יאוחר מ ,(לחץ כאן) טופס המצורףב רווחה
 לתוכנית לאחר קבלת התשובה מוועדת ההנחות.רווחה. הפניה תידון ב"ועדת הנחות". ההורה ירשום את ילדיו 

 
 
 

 https://forms.gle/VDFa3z4qGf4mw3uH9 :הגדול בית הספר של החופשצהרוני ל לרישום
 

 
 
 
 
 
 
 

 ,בברכת קיץ נעים 
 הדרי-רונית רופא סנגילה בר

 מנהלת המחלקה לחינוך ורכזת התוכנית היחידה לספורטמנהלת 

  למוקד הרישוםלפרטים נוספים ניתן לפנות 

 בדרכי ההתקשרות הבאות:

 09-7960207,  09-7965134טלפון: 

 hasharon.com-kit@lev: דוא"ל

hasharon.com-gila@lev 

https://levhasharon.expo.co.il/FastRegister.aspx?seif=%201911311102
https://levhasharon.expo.co.il/FastRegister.aspx?seif=%201911311101
https://www.lev-hasharon.com/
https://www.lev-hasharon.com/uploads/n/1591771362.7560.pdf
https://forms.gle/VDFa3z4qGf4mw3uH9
mailto:kit@lev-hasharon.com
mailto:gila@lev-hasharon.com
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 EXPO -במערכת ה כרטיס אשראיברישום באמצעות האינטרנט  : 1נספח 
 (3, גוגל כרום ופיירפוקס 7)האתר תומך בדפדפנים: אקספלורר הורים משלמים בקליק          

 
 אז איך נרשמים.....

 https://levhasharon.expo.co.ilנכנסים לאתר:  .1
 "רכישות"  בוחרים באייקון .2
 .של החופש הגדולבוחרים באייקון גנים / ביה"ס  .3
 הרלוונטית עבור ילדכם. תוכניתבוחרים את ה .4
כולל הצהרת בריאות ופרטי אשראי  –( לזכאים כולל הסעות)הסכום לתשלום כל הפרטים ממלאים את  .5

 לתשלום.
  . יש לשמור את האישור למקרים של בירורים.לדוא"ל שמסרתם וכן יוצג על המסךאישור תשלום יישלח  .6

 
  לתשומת לבכם!

 .עד שלושה תשלומיםיתן לשלם נ
 השתתפות. ביטולטיפול עבור לא ייגבו דמי  20.6.20עד 
 .₪ 30 השתתפות בסךביטול טיפול עבור ייגבו דמי  21.6.20-מה
 .ל השתתפותוטיבקבל החזר כספי עבור לא ניתן ל 5.7.20-מה

 .עבור חלק מהתקופה הירשםלא ניתן ל
 
 
 
 

 שאלות ותשובות
 

 את מי ניתן לרשום לתוכנית זו?
ד' והינה -כיתות א'גן חובה בחטיבות הצעירות ומסיימי  יתוכנית "בית הספר של החופש הגדול" מיועדת למסיימ

 שלא למד באותו בית ספר במשך השנה. המשך ישיר של בית הספר לכן לא ניתן לרשום ילד
 

 עד מתי ניתן להירשם?
 5.7.20-ומסתיים ב 10.6.20-הרישום מתחיל ב

 
 כמה ילדים יהיו בכיתה?

ילדים בכיתה. הכיתות יישארו  34עד אנו פועלים בהתאם להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות. ניתן לרשום 
 מים מאותה כיתה(.הומוגניות כמו במהלך השנה )מותנה במספר הנרש

 
  האם יש אוכל במסגרת ביה"ס של החופש הגדול

בהנחיית משרד החינוך ומשרד הבריאות, בתוכנית לא תוגש ארוחת בוקר ועל ההורים לדאוג לארוחה בריאה 
 ליטר 1.5ומזינה ולבקבוק מים 

 
 האם יש הנחות בבית הספר של החופש הגדול והאם ניתן להירשם לחלקי זמן?

. כיוון (לחץ כאן)לטופס  למוכרי רווחה בלבד. יש להגיש טופס בקשה וועדת הנחות תדון בה "לגותסל מ"ישנו 
 ימים, אין הנחות למי שלא מוכר ברווחה. 18-ל ₪ 540שהתוכנית מסובסדת ועלות היא 

 חלקי זמן.אין אפשרות להירשם ל
 

 

https://levhasharon.expo.co.il/Default.aspx
https://www.lev-hasharon.com/uploads/n/1591771362.7560.pdf

