
 

 2018מאי,  17
 ח, תשע"ג' בסיוון 

 שלום, ג'-להורי ילדי כיתות א'
 

 התוכנית: "בתי הספר של החופש הגדול"
 

השרון ואגף החינוך  –עיריית רמת גם השנה אנו שמחים לבשר לכם כי 
תוכנית "בתי ספר של החופש הגדול" חלק ב מציעים לתושבי העיר לקחת

 של משרד החינוך והשלטון המקומי.
 :בבתי הספר העירייה הסמיכה את רשת מגוונים להפעיל את התוכנית

, מורשה צומח ועבודה קריית יעריםאמירים הדר, גולן, אורנים, אוסישקין, 
משרד החינוך  ,הפעלת התוכנית תתבצע בשיתוף של אגף החינוך .צומח

 מגוונים.רשת ו
בית הספר מורשה צומח יאוחד עם בית הספר אורנים. בית הספר עבודה 

 צומח יאוחד עם בית הספר הדר.
 

התכנית באה לתת מענה חינוכי איכותי לצרכיהם השונים של התלמידים 
 הנושא החינוכי השנתי  .ג'-לתלמידי כיתות א' הציבוריהלומדים בחינוך 

 ".עם סיפורים מפליגים": שנה"ל תשע"ח הינו 
אנו רואים בתכנית זו נדבך נוסף בפעולות לטיפוח תרבות פנאי 
 משמעותית, ולחיזוק מקומו של המוסד החינוכי כעוגן בקהילה. 

בשלושת השבועות הראשונים  ג'-לכלל תלמידי כיתות א'התוכנית תופעל 
-א',  בימים: 2018ביולי  19ביולי ועד  01של חודש יולי, בין התאריכים: 

 . 8:00-13:00ה' בין השעות 
 

אנו מבקשים להדגיש, שמדובר בפעילות המתקיימת בתוך כתלי בי"ס, 
 ילדים בממוצע בקבוצה. במהלך  28 -, בקבוצות של כג' -לילדי כיתות  א'

, ערכים איכותיים ומבוקרים חברתייםבתכנים יעסקו התלמידים הפעילות 
 העשרה. ויתנסו בטיפוח כישרונות ויכולות בתחומי 

 אבטחה כנדרש על פי הגדרות משרד החינוך. להעירייה תדאג 
בכל יום הילדים יקבלו ארוחת בוקר קלה הכוללת כריך או לחמנייה עם 

 ממרח בתוספת ירק.
 תשלום ההורים:

וזאת בהתאם ₪,  450תשלום ההורים עבור התוכנית נקבע לסכום של 
התשלום בגין הפעילות  אקונומי אליו שייכת רמת השרון.-למדרג הסוציו

 מלאה ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית. פעילות הינו עבור 
 ביטול והחזר כספי רטרואקטיבית.אין 



 

 
 רישום תלמידים:

תתבצע באמצעות  לתכנית "בתי הספר של החופש הגדול"ההרשמה 

 .20.6.2018, עד לתאריך בלבד האינטרנט

 י.הרישום לאחר תאריך זה על בסיס מקום פנו

תלמידי ביה"ס מורשה צומח יפעלו יחד עם תלמידי בית ספר אורנים 

 בביה"ס אורנים 

תלמידי ביה"ס עבודה צומח יפעלו יחד עם תלמידי ביה"ס הדר 

 בביה"ס הדר .

  www.migvanim.com: כתובת האתר

אישור על רישום ישלח ללקוח לדוא"ל שהוזן, במידה ולא התקבל אישור 

לפי בדוא"ל חובתו של הלקוח לוודא כי הרשמתו  נקלטה בהצלחה 

 הפירוט הבא:

  03-7600196טלפון ב נווה גןמגוונים יש לברר ב -בית הספר אוסישקין

-03יש לברר במגוונים אלי כהן  – ומורשה צומח  אורניםבתי הספר 

7600120 

יש לברר במגוונים קרית הצעירים בטלפון  -ועבודה צומח  הדרבית ספר 

03-7600150 

-03יש לברר במגוונים גולן בטלפון  -בתי הספר גולן וקרית יערים 

7600125  

 03-7600140יש לברר במגוונים נווה רסקו בטלפון  –בית ספר אמירים 

 באמצעות פקס( )למען הסר ספק אין אפשרות לביצוע רישום טלפוני או

שומרת לעצמה את אגף החינוך ורשת מגוונים  –עיריית רמת השרון 

ובמידת הצורך לשנות  הזכות לאחד בין בתי הספר על פי שיקול דעתה

 .את מיקום הפעילות

, לאחר מועד זה יגבה מחיר מלא ללא חיוב .81.620ביטול הרשמה עד 

 .לתכנית 

 מאוחר יותר.מועד למפגש הורים בביה"ס יפורסם במועד 

כרטיס אשראי )לא יתקבלו אמריקן אקספרס ודיינרס(,   אמצעי התשלום:

 , מזומן. המחאה

 
 

http://www.migvanim.com/


 

 ברכת דרך צלחה,ב
 

               זהורית וילנצ'וק            
 ניסן גז

     גנית פדגוגית ומנהלת מחלקת בתי ספר יסודייםס   
 מנכ"ל          

                  ת השרוןעיריית רמאגף החינוך 
 ת השרון מגוונים רמ


