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 2022 -תשפ"ג  שאלות נפוצות ותשובות בנושא קייטנת חנוכה

 ? ( של קייטנת חנוכה13:00תוכנית הבוקר )עד מי יכול להירשם ל •

 . ג` -תלמידי גני הילדים ותלמידי כיתות א`

 האם צריך לצייד את הילדים בארוחת בוקר?  •

 בבקבוק מים אישי. יש צורך לצייד את הילדים בארוחת בוקר וכן 

 האם יש הזנה בצהרונים?  •

 .כן, ישנה ארוחת צהריים חמה

 האם ניתן להירשם לימים בודדים ולא לתוכנית הכוללת? •

 מלאה בכל מחזור. לא ניתן לשלם או להירשם לתכנית חלקית ולא יהיו החזרים.  התשלום הינו עבור תוכנית

 האם תוכנית קייטנת חנוכה פתוחה לרישום בגני החינוך המיוחד?  •

למי שרשומים. הפעלת התוכנית מותנית בגיוס    16:00. צהרון יפעל עד השעה  13:00כן, התוכנית פתוחה לרישום עד השעה  

 הנרשמים.כ"א מתאים ובכמות 

 מי הצוות אשר מפעיל את התוכנית?  •

זה לא    , גננות, סייעות ועובדות צהרונים. במקרים בהםותמור  –גיוס כוח אדם מתוך המערכת  מאמצים רבים ב  אנו משקיעים

את הקייטנה ילוו רכזות אשר יקיימו בקרות סדירות בכל המסגרות ויתנו  ,  בנוסף  .ותחיצוני   ותיתאפשר, יגויסו גם מדריכ 

 נה במידת הצורך. מע

 האם מתקיימים חוגים?  •

 ימי התוכנית.   5יימים חוגים במהלך מתק

 האם יתכן שהתוכנית לא תיפתח בבית הספר/בגן הילדים של הילד שלי?  •

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

 בגנים בהם מספר הנרשמים יהיה נמוך/לא ימצא כח אדם מתאים, יתכן ויבוצע איחוד גנים ועירוב גילאים. יחד עם זאת, 

 האם התוכנית כוללת צהרון? •

 צהרון עבור ילדי הצהרון הרושמים במהלך השנה בלבד. התוכנית כוללת 

 האם עלי להקדים ולהירשם ולהבטיח את מקומי?  •

 נרשמים אשר ישלימו הליך הרשמה עד לתאריך סיום הרישום, יבטיחו את מקומם בתוכנית.
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 איך אדע אם הרישום שלי נקלט?  •

 הדוא"ל שהזנת.בסיום תהליך הרישום יישלח אלייך מייל אישור לכתובת 

 האם יתכן מצב שלא תיפתח מסגרת?  •

 כן, פתיחת המסגרת מותנית בגיוס כ"א מתאים ובכמות הנרשמים. 


