
 

 בצהרוני "נפגשים" רישום לפעילות חנוכה תש"ף

עיריית אור יהודה ונפגשים מרכזים קהילתיים יפעילו במהלך חופשת חנוכה פעילות בגני הילדים ובבתי הספר 
 היסודיים, זאת על רקע העובדה שהממשלה ביטלה את תכנית "בתי הספר של החגים" השנה.

 אוטומטי באופן רשומים"נפגשים"  בצהרוני הרשומים הצהרונים ילדי: להדגיש חשוב
 .נוסף בתשלום נדרשים ואינם לתכנית

ומעוניינים להצטרף למסגרות, יכולים לעשות זאת  שאינם נמצאים בצהרוני "נפגשים"ילדי הגנים ותלמידים 
מדובר בין השאר בילדי הצהרונים בבתי הספר  .2019 בדצמבר 8-1 בתאריכים שיתבצעבאמצעות רישום מיוחד 

סעדיה גאון, אורות ואלונים, שבתחילת השנה נדרשו לשלם תשלום נמוך יותר ונדרשים בביצוע רישום בהתאם 
 למפורט.

 : הפעילות תאריכים ושעות
שני )לא ב' טבת תש"ף, ימים שלישי עד  –, כ"ו בכסלו 2019בדצמבר  24-30-בבחופשת חנוכה מתקיימת פעילות ה

 לילדים הרשומים לצהרונים בלבד!  8:00-16:00כולל יום שישי( בין השעות 

בלבד. תלמידי בתי ספר סעדיה גאון,  13:00 – 8:00לאלו שאינם רשומים לצהרוני "נפגשים", שעות הפעילות הן בין 
 . 16:00אורות ואלונים יכולים להאריך את יום הפעילות עד 

 עלויות:
 כולל ארוחת בוקר ₪ 310 :הגנים ילדי
 לא כולל ארוחת בוקר₪  280ב'(:  –)כיתות א'  הספר בתי ילדי
לא כולל ארוחת ₪,  450: 16:00 – 8:00בין השעות  קצר(-)בסיס ואלונים אורות, גאון סעדיה"ס בי צהרוני ילדי

 בוקר, אך כולל ארוחת צהריים
 .לא תתאפשר חלקיותו לחמשת ימי הפעילותהוא הרישום שימו לב כי  •

 

 הרישום

)לא תתאפשר הרשמה  או במזכירות נפגשים www.my-or.org.ilבאמצעות אתר נפגשים בכתובת רישום מתבצע ה

 טלפונית(. 

 הערות נוספות:

אחד שומרת לעצמה את הזכות ל "נפגשים. "פתיחת הפעילות תינתן בהתאם לכוח האדם שיימצא לתוכנית •
 מסגרות בהתאם לכמות הנרשמים

 אין התחייבות לשיבוץ בגן האם/באזור המגורים •

 על בסיס מקום פנוי בלבדמתבצע הרישום , בגנים עם צהרון •

נו על בסיס מקום פנוי יילדים והרישום ה 22 -כמות מינימום להפעלת התוכנית, בגנים בהם אין צהרון באופן קבוע •
 בלבד

 במקרה של ביטולנחות ואין החזרים לא יינתנו ה •

 מספר המקומות מוגבל •
 

 "נפגשים"שעות קבלת קהל במזכירות 
  16:00-18:30, 8:00-13:00ימים ראשון ורביעי 

                                                                  8:00-16:00ימים שני, שלישי וחמישי 

 נשמח לראותכם,

 צוות מחלקת הגיל הרך

 

http://www.my-or.org.il/

