
בית הספר של

בלהבים

התוכנית באישור
משרד החינוך

צהרונים  קייטנות  חוגים  תלן
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הופעה בזום ב-19/7/21 בשעה



מידע על התכנית

אנו שמחים לבשר לכם על פתיחת ההרשמה לתוכנית "בית הספר של החופש הגדול"

תוכנית שתיתן מענה חינוכי איכותי לילדים.

למי מיועדת התוכנית?
לבוגרי כיתות א'- ו'

היכן מתקיימת התוכנית?
בבית ספר היסודי ”להבים“ 

באילו תאריכים? 
1-21/7/21 בימים א‘ - ה‘ בשעות 08:00-13:00

מחיר:
התוכנית בעלות מסובסדת של 450 ש"ח לשלושה שבועות.

* לא יתקבלו ביטולים והחזרים כספיים החל מתאריך 28/6/21.

מה בתכנית?

* יש להביא ארוחת בוקר, בקבוק מים, כובע וקרם הגנה מידי יום.

צוותי ההדרכה:
בשיתוף  הוראה  ופרחי  חינוך  עוזרי  החינוך,  דגל  מדריכי  מורים/ות,  יפעילו  התכנית  את 

הצוות החינוכי של בה"ס ובפיקוח הרשות.

נושא מרכזי בתוכנית:

כתות א‘-ד‘: "אוצר החברות"

כתות ה‘-ו‘: ”אני ואתה נשנה את העולם“

פעילויות לימודיות - הילדים יקבלו תגבור במקצועות הליבה, חשבון ושפה

ופיתוח מיומנויות קריאה וכתיבה, אנגלית.

פעילות הפגה - שיח רגשי חברתי, משחקים, ספורט, יצירה ועוד...

תרבות וההעשרה - סדנאות בתחומים מגוונים- מדע, חשיבה, אומנות, תנועה, 

תכנות, מופעים וסדנאות היברידיות עם קווין רובין, ציפי שביט ועוד המון כוכבים.

הפתעת הקייטנה  - מופעי זום לייב מקפיצים במיוחד, בלעדי לילדי אפטר סקול.

מופע ראשון בכיכובו של כוכב הילדים, יונתן מרגי. 

מופע שני בכיכובה של כוכבת הילדים, אנה זק. 



הרשמה

מועדים:
ההרשמה תחל ב-11/6 ותסתיים ב-24/6.

* לאחר תאריך זה ההרשמה תתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד.

כיצד נרשמים?
הכנסו לקישור המצורף ומלאו את כל הפרטים בהתאם להוראות שיופיעו בתהליך 

הרישום.

בסיום התהליך יופק אישור רישום ותשלום לקייטנה.

רישום ניתן לבצע באתר הבית של אפטר סקול.

למידע ושאלות פנו למנהלת הצהרון שלכם
לירון אביגזר, נייד: 050.3081432

 

להרשמה לקייטנה לחצו כאן

http://www.etgarim2000.co.il/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94_%D7%9C%D7%A4%D7%A2%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99%D7%95%D7%AA

