
 

 בצהרוני "נפגשים" תש"ף קייטנות פסח-"פסטיבל האביב"

 הורים יקרים,

פעילות בגני הילדים ובבתי  פסח מבתי הספרעיריית אור יהודה ונפגשים מרכזים קהילתיים יפעילו במהלך חופשת 
 .הספר היסודיים

ת מידי שנה בחופשת כפי שאתם יודעים, משרד החינוך ביטל את חלקו במימון תכנית 'ניצנים בחופשות' שמתקיימ 
שפורסמה בתחילת השנה, ושם הודגש כי היא כפופה לשינויי החופשות שינוי במתכונת . הדבר חייב חנוכה ופסח

אותו קבלנו בעבור הקייטנות ועל כן אנו  הסבסודחופשה מבטל את והנחיות משרד החינוך. לצערנו, ביטול ניצנים ב
 ות.ביותר בעבור הקייטנ יהמינימלנגבה את הסכום 

 

 , 6.4.20-31.3שני )לא כולל יום שישי( בין התאריכים  -בימים שלישי פעלת פסח קייטנת -"פסטיבל האביב"

לילדי הגנים ובתי  16:00עם אפשרות ליום ארוך עד השעה  8:00-13:00, בין השעות י"ב בניסן תש"ף - ו' בניסן
 ב'(.-הספר )כיתות א'

 הטבע המשתנה עם בואו של האביב.במהלך הקייטנה נחקור יחד עם הילדים את 
נגלה מה קורה לחרקים ולפרפרים, אילו ציפורים מבקרות בארצנו באביב, אילו פירות מבשילים באביב וכיצד 

נחקור את האביב בדרכים מגוונות, באמצעות משחקי דמיון, חקר, תנועה, אומנות  מתחדשים העצים והפרחים.
 ומשחק.

  ללא תוספת תשלום 13:00-8:00הצהרון יפעל בין השעות  :צהרוניםילדי הגנים ובתי הספר הרשומים ל
 )כולל ארוחת צהריים(₪  130 המחיר: 13:00-16:00תוספת תשלום בין השעות 

 
  לילדים שאינם בצהרונים גני הילדים, בתי הספר ולילדי בתי הספר בסיס קצר )אלונים, סעדיה גאון ואורות(:

 ₪  280המחיר:  8:00-13:00בין השעות 
 )כולל ארוחת צהריים(₪  450המחיר:  8:00-16:00בין השעות 

 הרישום

)לא תתאפשר  או במזכירות נפגשים www.nifgashim.org.ilבאמצעות אתר נפגשים בכתובת הרישום מתבצע 

 כולל. 11-17.3.2020ם בין התאריכי הרשמה 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, הרון באופן קבועבגנים בהם אין צ •
 בלבד

 נחות ואין החזרים במקרה של ביטוללא יינתנו ה •

 מספר המקומות מוגבל •
 

 : "נפגשים"במזכירות והרשמה  שעות קבלת קהל 
  16:00-18:30, 8:00-13:00ימים ראשון ורביעי 
                                                                  8:00-16:00חמישי ימים שני, שלישי ו

 

 נשמח לראותכם,
 צוות מחלקת הגיל הרך

 

http://www.nifgashim.org.il/

