
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הורים יקרים!
 קייטנות הקיץ!פתיחת אנחנו שמחים ונרגשים לקראת 

 ריכזנו עבורכם כמה פרטים חשובים לקראת פתיחת הקייטנה, לעיונכם.

 מופיע באתר האיטרנט שלנו:אנו מזכירים שכל המידע המלא, המתעדכן והרלוונטי 

 

 

 

 

 נשמח לעמוד לרשותכם במגוון דרכים:
 

 

 

 

 

  

לצפייה בעמוד הקייטנות 
 לחצו כאןבאתר 

לשליחת הודעה 
 בוואטספ לחצו כאן

לשליחת דוא"ל 
 לחצו כאן

לחיוג למוקד 
 הטלפוני לחצו כאן

לאתר האינטרנט 
 שלנו לחצו כאן
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 "סיפורים מסביב לעולם"! –קייטנות הקיץ בבתי הספר 

 מחזור אליו נרשמתם(בהתאם ל), 1-29.7.21"בית הספר של החופש הגדול" פועל בתאריכים   כללי | .1
ולילדים המוסעים  ,7:45שער בית הספר יפתח בשעה . 8:00-13:00בימים ראשון עד חמישי, בין השעות: 

 .תגבור לימודי להשלמת פעריםמבמסגרת הפעילות יהנו הילדים מפעילות חוויתית וכן  מיד עם הגעתם.
 

, כובע, קלמר ארוחת בוקר, בקבוק מיםתיק קטן ובו: ש לצייד את הילדים בבכל יום ימה צריך להביא? |  .2
חל איסור להשתמש בטלפונים ניידים  נעליים סגורות / סנדלים עם רצועה.חובה על הילדים לנעול מאובזר. 

 במהלך יום הקייטנה.
 

את הקייטנה מפעילים הצוותים החינוכיים מביה"ס במהלך השנה, בתגבור צוותים  הצוותים החינוכיים | .3
הול וריכוז נוספים. כל כיתה תודרך ע"י מורה קבועה, ובכל בי"ס ממונה רכזת בית ספרית האמונה על ני

 הפעילות בבית הספר. לוח שיבוצי הצוותים מופיע באתר האינטרנט שלנו.
 פרטי הרכזות הבית ספריות:

 050-230-0760יפעת אהרוני  –בי"ס בן שמן  •
 054-226-9694נורית דרעי  –בי"ס לפיד המ"ה  •
 050-309-2960סימה ניסני  –בי"ס יצחק נבון  •
 054-327-6131ג'ולי ווהב  – נחלים בי"ס מודיעים •

 

אם ילדיכם אינם חשים בטוב, אין להגיע לביה"ס של החופש. עטיית מסכה חובה בכל המרחבים  קורונה | .4
ובכיתות. יש להביא שתי מסכות נוספות בתיק. לא תותר כניסת הורים ללא תיאום מראש, יש לצייד את 

 הידיים והשולחנות.אלכוג'ל ולהקפיד על חיטוי וניקוי /הילדים במגבונים
 

בקייטנה נצא למסע בו נפגוש ארצות ועמים. הצוותים החינוכיים יפעלו ע"ב חוברת  תוכנית יומית: .5
העשרה מפורטת ובה תכנית יומית. בכל יום הפעילות יעברו הילדים שעתיים המיועדות ללמידה של 

ו בנושא זהירות בדרכים, יצירה, עברית, חשבון ואנגלית, לפי שכבות הגיל, ובנוסף יעסק -מקצועות הליבה 
פעילויות ספורט, פעילויות חברתיות, ופעילויות הפגה על פי הפירוט בתוכנית הפעילות.  בכל יום יתקיימו 

 שתי הפסקות בחצר.
 

במסגרת הקייטנה יצאו הילדים ליום פעילות בבריכת השחייה בכפר הנוער בן שמן. ביום זה יש  בריכה | .6
ד ים, מגבת, קרם הגנה, בגדים להחלפה וכובע. בעלי שיער ארוך יאספו את לשלוח את הילדים עם בג

 השיער בכובע ים. חובה לחתום על אישור הורים ליציאה לבריכה! מועדי היציאה לבריכה:
 .14.7 -, בי"ס יצחק נבון 19-20.07 -, בי"ס נחלים12.7 -, בי"ס לפיד6.7 -בי"ס בן שמן

 
 
 



 

 

 

ללוח ההסעות הפועל במהלך השנה. לו"ז הסעות מדויק מופיע באתר ההסעות יפעלו בדומה  הסעות | .7
ומצורף למכתב זה. הרכזת הבית ספרית תפעיל תורנות מורות להשגחה בקליטת הילדים מההסעות 

 ובעלייה להסעות בסוף היום.
 

 לו"ז פעילויות חיצוניות .8
 

 
 

 

  

   1/7  דוכני יריד   1/7  
לגו חשמלי/ 

סדנת קולנוע
מתחם מיני גולף   1/7  יום אולימפי04-יול

04-יולמתחם מיני גולף04-יול
המירוץ למיליון 

– ביחד ננצח
05-יול

כל הילדים 

קופצים
04-יול

פריסבי סטייל/ריקודי 

רחוב

05-יוללגו חשמלי05-יול
פריסבי סטייל/ 

סדנת קולנוע
דוכני יריד05-יוללא נפסיק לשיר07-יול

06-יולריקודי רחוב07-יול

ריקודי 

רחוב/משחקי 

כדור

08-יול

ריקודי 

רחוב/משחקי 

כדור

06-יול
כוכב נולד/לא נפסיק 

לשיר

11-יוללא נפסיק לשיר08-יולפריסבי סטייל08-יול

ריקודי 

רחוב/משחקי 

כדור

08-יול
המירוץ למיליון-ביחד 

ננצח

11-יולהמירוץ למיליון13-יולמתחם מיני גולף11-יוללא נפסיק לשיר11-יול
סדנת קולנוע/אומנויות 

לחימה

14-יולדוכני יריד12-יולריקודי רחוב12-יול
סדנת קולנוע/לגו 

חשמלי
כל הילדים קופצים12-יול

14-יול
משחקי חשיבה 

וירטואלים
14-יול

אומנויות 

לחימה/ריקודי 

רחוב

13-יולדוכני יריד15-יול
פריסבי סטייל/ריקודי 

רחוב

15-יול
מירוץ למיליון- 

ביחד ננצח
15-יול

אומנויות 

לחימה/ריקודי 

רחוב

18-יול
סדנת קולנוע/לגו 

חשמלי
15-יול

משחקי חשיבה 

וירטואלים

19-יולאומנויות לחימה19-יול
משחקי חשיבה 

וירטואלים
לגו חשמלי 192-יולמתחם מולטימדיה20-יול

20-יול
כל הילדים 

קופצים
20-יול

לגו 

חשמלי/פריסבי 

סטייל

21-יול

אומנויות 

לחימה/פריסבי 

סטייל

יום מים20-יול

22-יול
מתחם 

מולטימדיה
21-יול

כל הילדים 

קופצים
22-יול

אומנויות 

לחימה/פריסבי 

סטייל

ריקודי רחוב/חיים בריא21-יול

25-יוליום מים22-יוליום שוק25-יול
משחקי חשיבה 

וירטואלים
ריקודי רחוב/חיים בריא22-יול

25-יולסדנת קולנוע27-יול
מתחם 

מולטימדיה
25-יוליום שוק27-יול

סדנת קולנוע/אומנויות 

לחימה

27-יולמשחקי כדור28-יול
ריקודי 

רחוב/חיים בריא
יום שוק27-יולמתחם מיני גולף29-יול

מתחם מולטימדיה29-יוליום שוק29-יוליום מים29-יול

יצחק נבון בן שמן נחלים לפיד



 

 
 

 הסעותלו"ז  .9
 

 בי"ס לפיד

 שעת איסוף מושב

 07:30 שילת

 07:30 כפר רות 

 

 בי"ס נחלים
 שעת איסוף מושב

 07:20 נחלים 
 07:30 טירת יהודה 

 07:30 גבעת כ"ח
 07:30 ברקת 

 07:30 חדיד
 07:15 גמזו 

נופך +מזור 
 07:30 יה +רינת

 07:15 אחיסמך
 

 

 הנוער בן שמןפר כ
 שעת איסוף מושב

 07:25   נחמיה בית

 07:30 חדיד

 07:30 כפר דניאל 

 07:40 גינתון 

 07:40 בן שמן 

 07:30 אחיסמך 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 יצחק נבון
 איסוף שעת מושב

 07:30 רינתייה 

 07:30 מזור 

 07:30 נופך 
בני 

 07:30 עטרות 

 07:45 גבעת כ"ח 

 07:30 ברקת

 07:30 טרומן 

 07:30 בית עריף



 

 
 
 

 שיבוצי צוותים  .10
 בי"ס בן שמן

 

 

  

 רכזת יפעת אהרוני  זת בית ספריתרכ

 ס.רכזת אברמוביץ כהן מור ס. רכזת

 כיתה א שפיגלמן טליה מורה

 ב כיתה אזולאי יפית מורה

 כיתה ד+ה פרח אסייג מורה

 כיתה ב קרוטמן הדס מורה

 כיתה ד הדר אסייג מורה

 כיתה ג אלמוגפז  מורה

 כיתה ג תאיר מלץ מורה

 כיתה א דורצפאון עדי מורה

 מד"צ אורי שועה צ"מד

 מד"צ דוד סתיו בן צ"מד

 מד"צ דור חבאני צ"מד

 מד"צ שלום שיראז צ"מד

 מד"צ חמו יהלי בן צ"מד

 מד"צ שושן פלג בן צ"מד



 

 

 

 

 

 

 

 

 לפידבי"ס 
  

 רכזת נורית דרעי  רכז/ת

 שכבה ד דוד נועה בן ס. רכזת

 1א' ליברמן שירה מורה

 2ב' רחלי עובד מורה

 1ג' פולק רונית מורה

 2א' סקלרסקי אודיה מורה

 2ג' רון אילון מלא מדריך

 1ב' מורן נתן מורה

 מד"צ הגור הלוי אייילה צ"מד

 מד"צ מיכל אדלר צ"מד

 מד"צ מיכל הראל צ"מד

 מד"צ רוני דן צ"מד



 

 
 
 

 יצחק נבוןבי"ס 
 

  

 רכזת סימה ניסני רכזת

 ס.רכזת נחמיאס שירן ס. רכזת

 1כיתה א' רחלי דיין מורה

 2א' עדי מיוני מורה

 3א' סיטון דבורה מורה

 1ב' בירן חן מור מורה

 2ב' פרסיק מרים מורה

 3ב' מור כוכבא מורה

 1ג' רוזנברג שמרית מורה

 2ג' לירון כהן מורה

 1ד' רחלי חרבי מורה

 2ד' ענאל ראנד מורה

 1ה' שלום עדן בן מדריכה

 מד"צ נהורי לוי צ"מד

 מד"צ יצחק הלוי ליהיא צ"מד

 מד"צ דסי שחר צ"מד

 מד"צ זרדאב ליאם צ"מד

 מד"צ לינוי נדב צ"מד

 מד"צ הלל פלח צ"מד

 מד"צ עומר גבע צ"מד



 

 

 

 

 

 

 

 

 נחליםבי"ס 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מד"צ שילת המדדי צ"מד מודיעים

 מד"צ רוני סלה צ"מד מודיעים

 מד"צ עמוס שמואלי צ"מד מודיעים

 מד"צ עילאי פרפלוטציק צ"מד מודיעים

 מד"צ ברקוביץ ליהיא צ"מד מודיעים

 מד"צ תאיר גלרנטר צ"מד מודיעים

 מד"צ ליאור חן צ"מד מודיעים

 מד"צ אגם חבאני צ"מד מודיעים

 מד"צ אופק הלל צ"מד מודיעים

 מד"צ ליעד אנגלנדר צ"מד מודיעים

 מילוי מקום -מד"צ  ענבר סרי לוי  צ"מד מודיעים

מילוי מקום תגבור אנגלית +  -מורת רוחב חנה ברק מורה מודיעים
 מורה

 תגבור עברית -מורת רוחב ליזי באור מורה מודיעים

 מורה -מילוי מקום חרות יפת מורה מודיעים

 תגבור מתמטיקה -מורת רוחב אפרת זכריה מורה מודיעים

 רכזת גולי ווהב רכזת מודיעים 

ס.רכזת  ג'ולי והב ס.רכזתמודיעים 

ס.רכזת  מורן סלומי

מורה א  עדנה דוד מורהמודיעים 

מורה א  עטרה חלפון מורהמודיעים 

מורה א שבועיים ראשונים בלבד  תהילה אינגלנדר  מורהמודיעים 

מורה א ממשיכה את תהילה + מורת רוחב  רחלי סלה מורהמודיעים 

מורה א  עופרה בלונדר מורהמודיעים 

מורה ב  מיטל כהנא מורהמודיעים 

מורה ב  ענבל ישראלוב מורהמודיעים 

מורה ב  כפיר בר ששת מורהמודיעים 

מורה ב  תמר קולנטרוב מורהמודיעים 

מורה ג תקווה  יסכה מקייטן מורהמודיעים 

מורה ג  מלי ציטרון מורהמודיעים 

מורה ג  נוי אברג'יל מורהמודיעים 

מורה ג  אפרת נאוס מורהמודיעים 

מורה ד  זהבית אלמליח מורהמודיעים 

מורה ד  ספיר הירש מורהמודיעים 

מורה ד  אביטל ביטון מורהמודיעים 

מורה ה-ו בנים  יובל גרנות מורהמודיעים 

מורה ה-ו בנים  יניב דהרי מורהמודיעים 

מורה ה-ו בנות  אלינה יזדי מורהמודיעים 

מורה ה-ו בנות  תמר צדוק מורהמודיעים 


