
                                                                                                                  
                                                       

             6/21 

 
 הורים שלום,

 

בהתאם לקול קורא  התוכנית תופעל על ידי אגף החינוך והחברה העירונית תכנית בית הספר של החופש הגדול יוצאת לדרך.  

 של משרד החינוך.

. 2021ליולי  22 -ליולי ועד ה 1 -' ותפעל בתאריכים הוועד כיתה  3התכנית פתוחה לגילאי   

.  22.7.21 -ה' הליולי ובמקום זאת יינתן יום  18 -ט' באב ה -התכנית לא תפעל בבהחלטת הרשות   

 

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

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

 

 תנאי להפעלת התכנית בכל השכבות הינו גיוס כח אדם.

  8:00-13:00בבתי הספר בשעות 

  7:30-13:00בגני הילדים בשעות 

₪. 300תשלום ההורים הינו   

.לחלקיות תוכנית ולא יהיו החזרים או ביטולים םלהירשאין  החינוך בהתאם להוראת משרד  

 

 בנוסף תפעיל החברה העירונית צהרון בהתאם לקול קורא של משרד החינוך. 

 הפעלת הצהרון בכל השכבות מותנית בגיוס כ"א .

ג' ולגנים.-לכיתות א' (13:00-17:00קרי )  17:00ועד  הצהרון בבתי הספר ובגני הילדים יפעל משעת סיום תכנית הבוקר  

 -באב( 9) לא כולל  1.7.21-22.7.21 -החברה העירונית תפעיל צהרונים בגנים שבהם פועל צהרון במהלך השנה, עלות הצהרון מה

750  ₪  

 

  29.7.21 -ועד לתאריך ה 25.7.21 -העירונית מציעה קייטנת המשך מתאריך הלדרישת ההורים, החברה  כמענהבנוסף ו

ג' .-לגנים ולכיתות א'₪  650ימים בעלות של  5ה' סה"כ -ימים א'  

  17:00ועד  7:30בגנים מהשעה 

. 17:00ועד השעה  8:00מהשעה  -ג' -לכיתות א'בביה"ס   

  WWW.MAKOMBALEV.ORG.ILיש להיכנס לאתר:  להרשמה יש להיכנס לאתר 

 בשל דרישת משרד החינוך יש לבצע רישום בנפרד גם לתכנית הבוקר וגם לתכנית הצהרון וגם לקייטנת ההמשך.

תגבור לימודי, פעילויות הפגה ופעילויות העשרה. מתווה התכנית בגני הילדים ובבתי הספר כולל   

 

לא תהייה אפשרות  – WWW.MAKOMBALEV.ORG.ILבאתר :  15.6.21 -ועד ה  1.6.21 -ההרשמה תחל מתאריך ה

 לאחר תאריך זה. םלהירש

     
 

 בכבוד רב,     

 

  סקיושפרה סטר           "ר מאיר צרויהד     

 מנהלת אגף החינוך        מנכ"ל החברה העירונית

http://www.makombalev.org.il/
http://www.makombalev.org.il/


                                                                                                                  
                                                       

 

 

 פ"אתש – של החופש הגדול"שאלות נפוצות ותשובות בנושא "בית הספר 

 

 האם צריך לצייד את הילדים בארוחת בוקר? .1

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

 להנחיית משרד הבריאות.

 האם ניתן להירשם לימים בודדים ולא לתכנית הכוללת? .2

 13:00עד  08:00מהשעה בבתי הספר ה' בלבד,  -ימים א  ביולי 22 -ליולי ועד ל 1 -התכנית מלאה, מ התשלום הינו עבור

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

 . ולא יהיו החזרים תכנית חלקיתל

 מי הצוות אשר מפעיל את התכנית? .3

בית הספר, אשר יחד עם מדריכים נבחרים בתחומי גני הילדים ומערך ההדרכה מבוסס על אנשי חינוך, מרביתם מצוות 

 העשרה שונים ילוו את הילדים במהלך התכנית.

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

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

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

 , כולל איחוד שכבות דו גילאיות.בית ספר אחרגן ילדים/נרשמים, יתכן חיבור עם 

 האם התכנית כוללת צהרון? .5

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

 .לגיוס כח אדם בכפוףבתשלום נפרד ותכנית המשכית בהתאם לקול קורא של משרד החינוך. 

 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

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

 תגבור לימודי פעילויות הפגה ופעילויות העשרה. שבועי כולל בית הספר, בכיתות ובמגרשי הספורט. המערך הגני הילדים ו

 . ערכיות-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

תה, ובגנים ילדים בכי 18בבתי הספר מינימום של  בגיוס כ"א מתאים ובכמות הנרשמים מותניתכן, פתיחת המסגרת 

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

 

  

 

 

 

 

 



                                                                                                                  
                                                       

 

 הורים שלום,

 

 קייטנות חודש אוגוסט

 

ימים ללא ימי שישי בין  10סה"כ  12.8.21 -ועד ה 1.8.21בין התאריכים  8/21החברה העירונית תפתח קייטנות קיץ בחודש 

. 8:00-16:00השעות   

₪ . 900עלות הקייטנה   

 הקייטנות יופעלו בגנים הנקובים באתר ובביה"ס פרס ונופים .

 ילדים בגן . 22בגני הילדים מינימום  בגיוס כ"א מתאים ובכמות הנרשמים פתיחת המסגרת מותנית

 ספר. במידת הצורך המסגרות יהיו רב גילאיות ילדים בבית 130בבתי הספר מינימום של 

 

 תנאי להפעלת התכנית בכל השכבות הינו גיוס כח אדם.

  8:00-16:00בבתי הספר בשעות 

  8:00-16:00בגני הילדים בשעות 

₪. 900תשלום ההורים הינו   

לחלקיות תוכנית ולא יהיו החזרים או ביטולים. םלהירשאין   

 

 הפעלת הקייטנה בכל השכבות מותנית בגיוס כ"א . 

 

 ג' .-הקייטנה תופעל לילדי הגנים ובבתי הספר לכיתות א'

או  8/21לקייטנות בתי הספר חודש   WWW.MAKOMBALEV.ORG.ILלהרשמה יש להיכנס לאתר  יש להיכנס לאתר: 

 ת בית הספר או הגן.ולבחור א  8/21קייטנות גני הילדים 

והעשרה.מתווה התכנית בגני הילדים ובבתי הספר, פעילויות הפגה   

 

לא תהייה  – WWW.MAKOMBALEV.ORG.ILבאתר :  30.6.21 -ותסתיים ב 13.6.21 -ההרשמה תחל מתאריך ה

 לאחר תאריך זה. םאפשרות להירש

     
 

      

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.makombalev.org.il/
http://www.makombalev.org.il/


                                                                                                                  
                                                       

 2021חוגים  נהלי רישום
על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נוהלי הרישום ואופני התשלום  .1

 הבאים.
 .  1.9.21-30.6.22-שנת הפעילות במקום בלב  תחל בתאריך ה .2

התשלום יתבצע בתשלומים חודשיים שווים ע"י מתן התשלום לחוגים/ לקורסים  הינו מחיר שנתי המתורגם לעלות חודשית.  .3
 .   30.6.22הרשאה לחיוב כרטיס אשראי, מיום הרישום ועד לסוף שנת הפעילות ב

בחישוב המחיר שוקללו ימי החופשה )ערבי חג, ימי חג וחופשת חוה"מ פסח ( כפי שמפורסמים באתר החברה העירונית , לכן  .4
 תן זיכוי בגינם. בימים אלה לא תתקיים פעילות ולא יינ

בחודש ספטמבר יתאפשר שיעור ניסיון ללא תשלום, באם תחליטו להישאר בחוג זה שיעור זה ייחשב בתשלום החודשי מלבד  .5
 שיעורים בקונסרבטוריון ושיעורי למידה והעשרה.

 פתיחה של כל חוג וקיומו מותנה במספר מינימלי של נרשמים המשתנה מחוג לחוג. .6

אם יצטמצם מספר המשתתפים בחוג במהלך השנה מתחת למספר מינימלי, תעמוד הזכות לחברה העירונית  לאחד או לסגור  .7
 חוגים. 

 מספר המקומות בכל חוג מוגבל ומשתנה מחוג לחוג, לפיכך תינתן עדיפות למקדימים להירשם. .8

חדשה או להשתתף בפעילויות אלא אם יסדירו את תושבים החייבים כספים לחברה העירונית לא יוכלו להירשם לשנת החוגים ה .9
 חובם.

 החברה העירונית אחראית על ילדי החוגים רק בשעת פעילות החוג אליו נרשמו. .10
 במקרה של בעיות משמעת רשאי מנהל המרכז בו הילד משתתף להפסיק את פעילות המשתתף בהודעה בכתב שבוע מראש.  .11
 בשנה בחוג המתקיים פעם בשבוע . מפגשים  36-אנו בחברה העירונית מתחייבים ל .12
 המחיר לחוגים אינו כולל ציוד אישי )לא יינתן כל פיצוי בגין ציוד אישי שנרכש עבור חוג מסוים והחוג נסגר מכל סיבה שהיא(. .13

 
 תשלום והרשמה

באינטרנט באתר מבוגר בשלוחות החברה העירונית, או  חודשים על ידי 10ההרשמה והתשלום לחוגים תעשה מראש לתקופה של  .1
 .החברה העירונית באמצעות כרטיס אשראי

 אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בימי חגים ומועדים. .2

 יחויבו במעמד הרישום.₪  40דמי טיפול למשפחה חד פעמיים  בסך  .3

 בגין הופעות ומסיבות סיום של החוגים/פעילויות יגבה תשלום בנפרד. .4

 יגבה בנפרד.  ביטוח לספורטאים בתחרות מקצועית .5

 ₪. 20שיק חוזר יחויב בדמי טיפול בסך  .6

 לא תתאפשר הרשמה לחוג / פעילות ללא חתימה על הצהרת בריאות. .7

 הרשמה באמצעות האינטרנט חוסכת זמן וטרחה! .8

 

 הנחות 

 
 בהבאת מסמכים המעידים על כך ואישור וועדת הנחות. -הנחה 5% -משפחה חד הורית  .1

 רלוונטיות בהרצאות, הצגות  ובאירועים חד פעמיים.כל ההנחות המצוינות לעיל לא  .2

המעוניינים בהנחה יגישו בקשה שתופנה לוועדת הנחות. את הבקשות יש להגיש בצירוף אישורים מתאימים.  –ועדת הנחות  .3
ביום ההרשמה ייגבה תשלום מלא עד לקבלת הנחה אשר תינתן רטרואקטיבית מהיום בו הילד משתתף. הועדה קובעת הנחות 

על פי הקריטריונים: הכנסות המשפחה, מצב משפחתי )משפחה ברוכת ילדים, חד הוריות וכו'( ובעיות סוציאליות, לגבי כל 
 בקשה יתקיים דיון.

 בכל מקרה אין כפל הנחות. .4

 צהרונים ומעונות, תינתן הנחה על ידי התמ"ת בלבד.  .5

 
 ביטול השתתפות 

 למזכירות המרכז בו הוא משתתף.  ה בכתבהודעמשתתף רשאי להפסיק את השתתפותו בחוג ע"י  .1



                                                                                                                  
                                                       

 לחודש.  20-הביטול ייכנס לתוקפו בחודש העוקב בו הוגשה בקשת הביטול בכתב. בתנאי שהבקשה הוגשה ואושרה לביטול עד ה .2

 לא יתקבלו הודעות ביטול בחודשים אפריל, מאי, יוני ויולי ולא יוחזרו כספים בגין ביטול השתתפות בחודשים אלו.  .3

 ול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספים בגינו. אין ביט .4

 אין החזר שעורים או החזר כספים בגין היעדרות המשתתף.  .5

 אין החזר תשלום בגין ימי פעילות החלים בחגים ובמועדים.  .6

 אין אפשרות לבטל השתתפות במהלך קיום קורסים, סדנאות וקייטנות.  .7

 
 


