
 

 

 

 

 !הורים יקרים

 שמחים ונרגשים לקראת פתיחת קייטנה חנוכה.אנו 

 ריכזנו עבורכם כמה פרטים חשובים לקראת הקייטנה, לעיונכם.

 

 כללי .1

. שער ביה"ס 08:00-13:00בין השעות  30.11-6.12בתאריכים בבתי הספר הקייטנה פועלת 

הילדים  , ולילדים המוסעים מיד עם הגעתם. במסגרת הפעילות יהנו7:45יפתח בשעה 

 מפעילות חוויתית וחומרי העשרה בנושא חג החנוכה.

למיקום שבו  13:00בסיום יום הלימודים ביסעו בהסעות  -נרשמים למסלול יום ארוךה

. במהלך 16:00, ושם הפעילות תימשך עד השעה מתקיים צהרון ביה"ס לאורך השנה

 תינתן ארוחת צהריים חמה. -פעילות הצהריים

 
  מה צריך להביא? .2

קלמר ו בוקר, כובע בכל יום יש לצייד את הילדים בתיק קטן ובו: בקבוק מים, ארוחת

על הילדים לנעול נעליים סגורות/סנדלים עם רצועה. חל איסור להשתמש מאובזר. חובה 

 בטלפונים ניידים במהלך הקייטנה.

 
 הצוותים החינוכיים .3

את הקייטנה מפעילים צוותים חינוכיים מביה"ס במהלך השנה, בתגבור צוותים נוספים. 

כל כיתה תודרך ע"י מורה קבועה, ובכל בי"ס ממונה רכזת בית ספרית האמונה על ניהול 

באתר האינטרנט לוח שיבוצי הצוותים מופיע ניתן לצפות בוריכוז הפעילות בבית הספר. 

  שלנו.

 
בכל בי"ס, תוביל את הקייטנה הרכזת הבית ספרית, האמונה על הפעילות השוטפת ועל 

 מענה שוטף לכל עניין.
 

 054-8676844טליה שפיגלמן  –בי"ס בן שמן  •

 054-7624119הינס ברזובסקי  –בי"ס לפיד המ"ה  •

 052-4697759 נופר יפרח –בי"ס מודיעים נחלים  •

 052-2619932אילנה יהושע  –בי"ס יצחק נבון  •
 

 תכנית יומית .4
הצוותים החינוכיים יפעלו על בסיס חוברת העשרה מפורטת ובה תכנית יומית. בכל יום 

-מופע קסמים-מרד המכבים-לגו טכנולוגי-יריד תחנות תהינה הפעלות בנושא חנוכה:

 .שירה-אוריגאמי-הצגות-כח אימון-קרב מגע-גיבושון לחנוכה-קומיקס-תיפוף

 באתר האינטרנט שלנו.ניתן לצפות בלו"ז הפעילויות המלא מופיע 

 
 

https://bit.ly/3qqN5uH
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 מיוחדותלו"ז פעילויות  .5

 
 

 הסעות .6

ה ללוח ההסעות הפועל במהלך השנה. לו"ז הסעות מדוייק מופיע מהסעות יפעלו בדוה

 ומצורף למכתב זה.  האינטרנט שלנובאתר 

הרכזת הבית ספרית תפעיל תורנות מורות להשגחה בקליטת הילדים מההסעות ובעלייה 

 להסעות בסוף היום.

 

 

 לחצו כאן.לצפייה למידע המלא והמתעדכן באתר האינטרנט שלנו 

 

 אנו מאחלים לכם חג שמח וקייטנה מוצלחת!

 נשמח לעמוד לרשותכם במגוון דרכים:

 
 

שעת איסוףמושביםיצחק נבון שעת איסוףמושביםבי"ס נחלים  

07:20רינתייה 07:251בארות יצחק  1

07:20מזור 07:302נחלים 4

07:30נופך 07:303טירת יהודה 7

07:35בני עטרות 07:204ברקת 8

07:40גבעת כ"ח 07:355גבעת כח9

07:45טרומן 07:206 גמזו 11

07:55בית עריף07:357חדיד12

07:10אחיסמך14

07:25בית עריף15

07:40נופך +מזור 16

שעת איסוףמושביםכנב"ש  

07:20בית נחמיה 1

07:40חדיד 2שעת איסוףמושביםיסודי לפיד 

07:30בן שמן 07:303שילת 1

07:45גינתון 07:454כפר רות 2

 
30.11 1.12 2.12 5.12 6.12 

 לגו טכנולוגי בן שמן
 יריד תחנות

 מרד המכבים
לא נפסיק 

 לשיר

 תיפוף
 הגנת המכבים

מרסלו 
 קומיקס

 אוריגמי חנוכה

 מופע קסמים

 מרד המכבים יצחק נבון
גיבושון 
 לחנוכה

 לגו טכנולוגי
 תיפוף

מרסלו 
 קומיקס

 יריד תחנות

לא נפסיק 
 לשיר

 אימון בתחנות

 מופע קסמים

חוטב -הצגה לפיד
 העצים

 יריד תחנות

מרסלו 
 קומיקס

 הכנת המכבים

מרד -הצגה
 המכבים

 אימון בתחנות

 לגו טכנולוגי
לא נפסיק 

 לשיר

 מופע קסמים

 הגנת המכבים מופע קסמים נחלים
אוריגמי 

 חנוכה

מרד -הצגה
 המכבים

 יריד תחנות

 תיפוף
לא נפסיק 

 לשיר

 לגו טכנולוגי
מרסלו 
 קומיקס

לשליחת הודעה 
 בוואטספ לחצו כאן

לשליחת דוא"ל 
 לחצו כאן

לחיוג למוקד 
 לחצו כאןהטלפוני 

לאתר האינטרנט 
 שלנו לחצו כאן
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