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 תשפ"א – שאלות נפוצות ותשובות בנושא "בית הספר של החופש הגדול" 

 

 האם צריך לצייד את הילדים בארוחת בוקר? .1

ומכיתה ד' יש לשלוח את הילד עם מסכה אישית, בהתאם   וכן בבקבוק מים  אישי יש צורך לצייד את הילדים בארוחת בוקר.

 להנחיית משרד הבריאות.

 האם ניתן להירשם לימים בודדים ולא לתכנית הכוללת? .2

עד  08:00בבתי הספר מהשעה ה' בלבד,  -ימים א  ביולי 22 -ליולי ועד ל 1 -התשלום הינו עבור תכנית מלאה, מה

עפ"י הוראת משרד החינוך  לא ניתן לשלם או (  18.7.21באב   9) ללא ,13:00עד  7:30ובגני ילדים מהשעה  13:00

 להירשם לתכנית חלקית ולא יהיו החזרים. 

 מי הצוות אשר מפעיל את התכנית? .3

מערך ההדרכה מבוסס על אנשי חינוך, מרביתם מצוות גני הילדים ובית הספר, אשר יחד עם מדריכים נבחרים 

 ת הילדים במהלך התכנית.בתחומי העשרה שונים ילוו א

 האם יתכן שהתכנית לא תפתח בבית הספר/בגן הילדים של הילד שלי?   .4

אנו פועלים ליצור המשכיות בה ישתתף כל ילד בגן הילדים ובבית הספר אותו הוא מכיר, במידת האפשר עם הצוותים 

 60ובבית הספר מינימום של  ילדים נרשמים 15שמכיר. יחד עם זאת, במידה ולא יהיה בגן הילדים מינימום של 

 תלמידים נרשמים, יתכן חיבור עם גן ילדים/בית ספר אחר, כולל איחוד שכבות דו גילאיות.

 האם התכנית כוללת צהרון? .5

. יחד עם זאת, החברה העירונית תפעיל בבתי הספר ובגני הילדים 13:00בית הספר של החופש הגדול פועל עד לשעה 

 ורא של משרד החינוך. בתשלום נפרד ובכפוף לגיוס כח אדם.תכנית המשכית בהתאם לקול ק

 האם תינתן אפשרות להארכת התכנית? .6

 בגים אשר יצוינו בקייטנת המשך וברישום נפרד באתר. םכן, תהייה אפשרות להירש

 מה כוללת התכנית השבועית של בית הספר של החופש הגדול? .7

הארצית. לא מדובר בקייטנה. מרבית התכנית מתקיימת בין שלד התכנית הוגדר וגובש על ידי משרד החינוך ברמה 

כתלי גני הילדים ובית הספר, בכיתות ובמגרשי הספורט. המערך השבועי כולל תגבור לימודי פעילויות הפגה 

 ערכיות. -ופעילויות העשרה.  חברתיות

 ?האם עלי להקדים להירשם ולהבטיח את מקומי .8

 נרשמים אשר ישלימו הליך הרשמה במסגרת מועדי הרישום שנקבעו , יבטיחו את מקומם בתכנית.              

 האם יתכן מצב שלא תיפתח מסגרת? .9

ילדים בכיתה,  18בבתי הספר מינימום של  בגיוס כ"א מתאים ובכמות הנרשמים כן, פתיחת המסגרת מותנית

 תלמידים. 60 -ילדים , ומינימום פתיחת מסגרת ביה"ס 15ובגנים מינימום של 

 

  

 


