
 
 

 

 קיץ תשע"ז                        בס"ד 
 הורים יקרים,
 שלום וברכה.

 בגני הילדים 11-החודש ה קיץ בכיף" "
 
להפעלת  יםנערכ , המחלקה לתכניות חינוך משלימות למידה ומחלקת גני ילדים,יריית ירושליםע

, אשר מעניקה תכניתה .בגני הילדים העירוניים 11-החודש ה תתכני", "קיץ בכיףת הקיץ: תכני
של  במהלך החודש הראשוןתתקיים  ומתן שירות להורים העובדים,מענה חינוכי ואיכותי לילדכם 

 .0061: - 03:2ה, בין השעות -(, בימים א' באבד –ז' בתמוז ביולי ) 72ביולי ועד  1-חופשת הקיץ, מה
, הוספנו חוגים לילדים, כך שבכל גן יתקיימו שני חוגים תגבורההשנה, הכפלנו את מכסת סייעות 

 ואישרנו פתיחת מסגרות נוספות. שבועיים לפחות
 

בתכנית הקייטנה שהינה בנושא ירושלים יוזמנו הילדים ל"טייל" לאורך מסלול הרכבת הקלה של 
שר בעזרתם ירחיבו ויעמיקו את הידע על א ירושלים, בירתנו. תוך התמקדות במספר תחנות,

  התרבות, ההיסטוריה, החברה ועוד... 
ונמשיך אל השוק  , משם נכיר את גשר המיתרים"הר הרצל" -מסלולנו יחל בתחנה הראשונה

סע אל יהוא מרכזה של העיר החדשה, בהמשך נ -"משולש" הרחובות, אל "מחנה יהודה" -הצבעוני
 צפית אל עבר העיר העתיקה. קריית העירייה ומשם נערוך ת

למידה על  מסע" ברכבת מזמן: כישורי חיים, רב תרבותיות, מדע וטכנולוגיה,"הנושאים שונים ש
 , היסטוריה ועוד.המפות וקשרים חברתיים, הכרות עם גשריםהקשר בין 

 )אל תתבלבלו, אין יציאה מהגן!(
 

ליום (, או 2:30-16:00כפי שהיה בקיץ שעבר, ניתן יהיה לרשום את הילדים למסגרת של יום מלא )
 (.2:30-10:00) קצר ללא ארוחת צהריים

 
גם השנה לאחר שבשנה שעברה הוחלט על סבסוד רטרואקטיבי להורי הילדים שהשתתפו בתכנית, 

, פועלים הנגב והגליל המשרד לפיתוח הפריפריה,ו יחד עם ארגון ההורים ,ירושלים עיריית
 כפי שבאסבסוד המוענק לכם מעיריית ירושלים לנוסף בזאת  ,עבור הקייטנות להענקת סבסוד

 .עם קבלת הסבסוד תתבצע חלוקת החזרים בהתאם .דלהלן במחירי הקייטנהלידי ביטוי 
 :לפני החזרי המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל להלן מחירי הקייטנה

 
 רישום מאוחר חודש מלא  

 1375 1257 (2:30-16:00יום מלא )
 950 850 (2:30-10:00חצי יום )

 
 .₪ 111רישום מאוחר יגרור תוספת תשלום של שימו לב, 

 
 :נומיואק-סוציומצב הנחה על בסיס 

 לשכת הרווחהמ ג-ומעלה או דרגת זכאות א 00%משפחות אשר יציגו זכאות להנחה בארנונה של 
 )לצורך הצגת האישורים וקבלת ההנחה, יש צורך בהגעה למינהל(.   ₪ 300ייזכו להנחה נוספת של 

 
 רישום התלמידים: 

 גם השנה בחרה עיריית ירושלים במינהלים הקהילתיים להפעיל את התכנית מטעמה.
  הבאים: רישום התלמידים יתבצע דרך המנהלים הקהילתיים

 .גילה, פסגת זאב, גינות העיר, בקעה, תלפ"ז והר חומה



 
 

 

או בהגעה למינהל הקהילתיים, המינהלים האינטרנט של באתרי  להירשם באופן מקווןניתן 
 בשעות הפעילות.

 רישום לתלמידי הגנים הלומדים בחטיבות הצעירות: 
 www.renecassin.org.ilבאתר אגודת רנה קאסן : 

 
 :רישוםהמועדי 

 .7.6.12-10.6.12כא' בסיוון תשע"ז,  –' ח 
 תלמידים.  70נו ילפתיחת מסגרת ה מספר המשתתפים המינימלי

 ולפיכך על מנת לגבש את המסגרת התקציבית של  התוכנית,לנו  לדים המשתתפים חשובהי מספר
 בתכנית. הרישום מהווה התחייבות להשתתפות

 
 קייטנות חודש אוגוסט:

גנים בהתאם לביקוש, מטה הקייטנות באגף חברה  100השנה לראשונה נקיים פיילוט של עד 
י על הפעלת הפרוייקט. הקייטנה תפעל במהלך השבועיים הראשונים של חודש אוגוסט בין אחרא

 לילד. ₪ 00.. עלות 12...12-10...7כג' באב תשע"ז,  –התאריכים י' 
 פרטים על מועדי ואופן הרישום ייתקבלו בהמשך ויופרסמו באתר העירוני. 

 
שיתוף הפעולה התמידי למען ההורים אנו מבקשים להודות לארגון ההורים ולעומדים בראשו על 
 הירושלמים. נמשיך לשלב ידיים בעשייה למען עתיד ילדינו.

 
 ירושלמי, חינוכי ומהנה. אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה והאמון ומאחלים לכולנו קיץ

 
 ~ בעיצומה תשע"ח ההרשמה לתכנית ציל"ה !שימו לב~ 
 

  .על תכניות הקיץ ותכנית ציל"ה באתר העירוני םפרטים נוספי
 בברכה,

 בטי טסטה,

 מנהלת המחלקה לתכניות חינוך משלימות למידה,  

 .מנהל חינוך, עיריית ירושלים

 העתקים:

 מר ניר ברקת, ראש העיר.

 נון מרחב, מנכ"ל העירייה.ממר א

 מר קינן אביב, משנה לראש מנהל חינוך.

 .ראש אגף פדגוגיה וטיפול בפרט ,סגן ראש מינהל החינוךמר זמרן יואב, 

  גב' בכלר לבנת, סגנית מנהל מנח"י לחינוך הקדם יסודי.

 לקה לתכניות חינוך משלימות למידה.מר נדב נתנאל, רכז המח

 מר קארו רונן, סגן ממונה מחלקת גני ילדים.

 .משרד החינוך –מפקחות גני הילדים 

 .בירושליםבארגון ההורים למערכת החינוך  תחום הגנים ימנהל, ישראל אליסףמיקול ניצא, 


