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של החופש הגדול
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מועצה אזורית לב השרון
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הורים יקרים,
הקיץ כבר כאן, וכמידי שנה, המועצה נערכת להפעלת קייטנות הקיץ והשנה בדגש על 

פעילות המותאמת להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות.

ריכזנו עבורכם את היצע הקייטנות והצהרונים לקיץ 2020. השנה בשל מגבלות הקורונה, 
ההיצע יהיה מצומצם משנים עברו, אך אני מתחייב שיהיה איכותי ומהנה עבור הילדים.

לאור משבר הקורונה, החליט משרד החינוך להרחיב את תכנית בית הספר של החופש 
הגדול.

בקיץ זה תופעל התוכנית בגני הילדים ובבתי הספר בכיתות א'-ד', 
במחיר אחיד שנקבע ע"י משרד החינוך.

הקייטנות יחלו מיד עם סיום שנת הלימודים, בין התאריכים 6.8.2020-14.7.2020, במטרה 
לקדם מענה חינוכי איכותי לכלל המשתתפים, להקל על הנטל ולאפשר להורים לחזור 

לעבודה.

בנוסף, המועצה מציעה מסגרת משלימה בצהרונים.
על כל זאת ועוד תוכלו לקרוא בחוברת זו.

מאחל לכולנו קיץ בריא ובטוח.
שלכם,

עמיר ריטוב
ראש המועצה

דבר ראש המועצה



דרכי הרשמה ותשלום

EXPO -רישום באמצעות האינטרנט ע"י כרטיס אשראי במערכת ה 
הורים משלמים בקליק 

)האתר תומך בדפדפנים: אקספלורר 7, גוגל כרום ופיירפוקס 3(

אז איך נרשמים?
1 .https://levhasharon.expo.co.il :נכנסים לאתר

בוחרים באייקון  "רכישות". 2

בוחרים באייקון ביה"ס / גנים של החופש הגדול. 3

בוחרים את הקייטנה הרלוונטית עבור ילדכם.. 4

ממלאים את כל הפרטים )הסכום לתשלום כולל הסעות לזכאים( – כולל . 	

הצהרת בריאות ופרטי אשראי לתשלום )ניתן לשלם עד 3 תשלומים(

אישור תשלום יישלח לדוא"ל שמסרתם וכן יוצג על המסך. יש לשמור את . 	

האישור למקרים של בירורים. 

החל מתאריך 11/6/20 יפעל מוקד הרשמה לקייטנות במשרדי המועצה 
האזורית לב השרון בין השעות 8:00-15:00 

בטלפון: 09-7965134 
 kit@lev-hasharon.com :ובמייל



מועד סיום ההרשמה 5.7.20
לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד הרישום בדרכי ההתקשרות הבאות: 

kit@lev-hasharon.com :טלפון: 09-7965134  |  דוא”ל

למסיימי טרום-טרום חובה + טרום חובה בגני הילדים במועצה 
התוכנית תתקיים בהתאם להנחיות משרדי הבריאות והחינוך בתקופת הקורונה

להורים שלום,
תוכנית " גני החופש הגדול" במועצה האזורית לב השרון יוצאת לדרך!

התוכנית תכלול פעילויות מגוונות בהלימה לחזון החינוכי של המועצה ולדגשים של משרד 
החינוך.

* פעילויות הפגה והעשרה בנושאי אמנויות, ספורט, חינוך סביבתי, מוזיקה, יצירה ועוד
* פעילויות חברתיות - ערכיות הצגות, סיפורים עם מוסר השכל, סובלנות ועוד.

התוכנית תונחה על ידי גננות / סייעות
וישולבו בה פעילויות שיועברו ע"י מדריכים ומפעילים חיצוניים

״גני החופש הגדול״

נוהל "סל מלגות"
מלגות עבור השתתפות בתוכנית יינתנו למשפחות המוכרות ברווחה בלבד, באמצעות הגשת 
פניה למחלקת רווחה בטופס הנמצא באתר המועצה, לא יאוחר מ-20.	.	2. באחריות ההורה 
לוודא שפנייתו התקבלה במחלקת רווחה. הפניה תידון ב"ועדת הנחות". ההורה ירשום את ילדיו 

לתוכנית לאחר קבלת התשובה מוועדת ההנחות.

עלות: 540 ₪ לילד עבור השתתפות בתוכנית.

מועד התוכנית: 
מה-14.7.20 

ועד ה-8.20.	 )כולל( 
בימים א'-ה', 

בין השעות 07:30-13:00
הרישום הינו לכל 

התוכנית
לא ניתן להירשם לחלק 

מהתקופה

קהל היעד: 
ילדי גן המסיימים 
טרום-טרום חובה 
וילדי גן המסיימים 

טרום חובה.

מקום הפעילות: 
בגני הילדים בהם 
למדו כל השנה 

)מותנה במינימום 
נרשמים(.

הזנה: 
באחריות ההורה 
לדאוג לארוחת 
בוקר בריאה 

ומזינה לילדים 
ובקבוק מים.

מועדי רישום: 10.6.20 - 5.7.20 לאחר מועד זה,
רישום התלמידים יהיה על בסיס מקום פנוי.

לאה לוטם
מנהלת מחלקת גני ילדים בברכת קיץ נעים, רווי דפני

רכזת קייטנת גני הילדים

ההרשמה תתבצע דרך אתר המועצה: 
http://www.lev-hasharon.com



לאה לוטם
מנהלת מחלקת גני ילדים

לתשומת לבכם! 
ניתן לשלם עד שלושה תשלומים.

עד 20.	.20 לא ייגבו דמי טיפול עבור ביטול השתתפות.
מה-21.6.20 ייגבו דמי טיפול עבור ביטול השתתפות בסך 30 ₪.
מה-5.7.20 לא ניתן לקבל החזר כספי עבור ביטול השתתפות.

לא ניתן להירשם עבור חלק מהתקופה.

שאלות ותשובות
את מי ניתן לרשום לתוכנית הגנים של החופש הגדול?

תוכנית מיועדת למסיימי גני המועצה עד כיתה ד' והינה המשך ישיר של 
המסגרת הלימודית במהלך השנה ולכן לא ניתן לרשום ילד שלא למד 

באותה מסגרת במשך השנה.

עד מתי ניתן להירשם?
הרישום מתחיל ב-10.6.20 ומסתיים ב-5.7.20

האם יש אוכל במסגרת גני החופש הגדול?
ארוחת  תוגש  לא  בתוכנית  הבריאות,  ומשרד  החינוך  משרד  בהנחיית 
אישי.  מים  ולבקבוק  ומזינה  בריאה  לארוחה  לדאוג  ההורים  ועל  בוקר 

לילד/ה שנרשם/ה לצהרון תוגש ארוחה חמה.

האם יש הנחות לקייטנות של החופש הגדול 
והאם ניתן להירשם לחלקי זמן?

ישנו סל מלגות למוכרי רווחה בלבד. יש להגיש טופס בקשה
וועדת הנחות תדון בה. כיוון שהתוכנית מסובסדת ועלות היא 540 ₪ 

ל-18 ימים, אין הנחות למי שלא מוכר ברווחה.
אין אפשרות להירשם לחלקי זמן.

?
?

?

?



גילה ברנס
מנהלת היחידה לספורט 

ורכזת התוכנית

מועד סיום ההרשמה 25.6.20

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד הרישום בדרכי ההתקשרות הבאות: 
kit@lev-hasharon.com :טלפון: 09-7965134  |  דוא”ל

לגני הילדים ובתי הספר במועצה

רותם עמוס
מנהלת מחלקת נוער וחינוך משלים

להורים שלום,
קייטנת הצהרונים במועצה האזורית לב השרון יוצאת לדרך!

התוכנית תכלול פעילויות מגוונות. המשך רציף של מסגרת הבוקר באווירה ביתית ומהנה 
עם הצוות המוכר והאהוב, חוגים והעשרות, ארוחת צהרים חמה. 

התוכנית תונחה על ידי סייעות המועצה
וישולבו בה פעילויות שיועברו ע"י מדריכים ומפעילים חיצוניים

״קייטנת צהרונים״

עלות:
1250 ₪ לילד/ה עבור 
השתתפות בתוכנית.

קהל היעד: 
ילדי גני הילדים ובתי 
הספר )גן/חט״צ-ג׳(

בברכת קיץ נעים,

מועדי רישום: 10.6.20 - 25.7.20 לאחר מועד זה,
רישום התלמידים יהיה על בסיס מקום פנוי.

חגית יהודה שרפי
מנהלת מדור צהרונים

תאריכי הקייטנה: 
מה-1.7.20 ועד ה-8.20.	 )כולל( 

בימים א'-ה', בין השעות 13:00-17:00
הרישום הינו לכל התקופה
לא ניתן להירשם למסלול חלקי

מקום הפעילות: 
בגני הילדים ובבתי 

הספר )מותנה 
במינימום 15 נרשמים(.

הזנה: 
ארוחת צהריים חמה

ההרשמה תתבצע דרך אתר המועצה: 
http://www.lev-hasharon.com



להורים שלום,
תוכנית "בית הספר / גנים של החופש הגדול" במועצה האזורית לב השרון יוצאת לדרך!

התוכנית תכלול פעילויות מגוונות בהלימה לחזון החינוכי של המועצה ולדגשים של משרד החינוך.
* פעילויות תרבות, למידה והעשרה בנושאי אמנויות, ספורט, חינוך סביבתי, קריאה להנאה ועוד

* פעילויות חברתיות-ערכיות מעורבות ואחריות חברתית תרבות הפנאי ועוד.
* "ימי שיא" בנושאים ערכיים-חינוכיים.

התוכנית תונחה על ידי גננות / מורים / מדריכים / סטודנטים / סייעות
 וישולבו בה פעילויות שיועברו ע"י מדריכים ומפעילים חיצוניים

מועד סיום ההרשמה 5.7.20

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד הרישום בדרכי ההתקשרות הבאות: 
kit@lev-hasharon.com :טלפון: 09-7965134, 09-7960207 |  דוא”ל

למסיימי גני חובה בחטיבות הצעירות ומסיימי כיתות א׳-ד׳ 
״בית הספר של החופש הגדול״

נוהל "סל מלגות"
מלגות עבור השתתפות בתוכנית יינתנו למשפחות המוכרות ברווחה בלבד, באמצעות הגשת 
פניה למחלקת רווחה בטופס הנמצא באתר המועצה, לא יאוחר מ-20.	.	2. באחריות ההורה 
לוודא שפנייתו התקבלה במחלקת רווחה. הפניה תידון ב"ועדת הנחות". ההורה ירשום את ילדיו 

לתוכנית לאחר קבלת התשובה מוועדת ההנחות.

עלות: 540 ₪ לילד עבור השתתפות בתוכנית והסעה לזכאים.

מועד התוכנית: 
מה-14.7.20 

ועד ה-8.20.	 )כולל( 
בימים א'-ה', 

בין השעות 08:00-13:00
הרישום הינו לכל 

התוכנית
לא ניתן להירשם לחלק 

מהתקופה

קהל היעד: 
תלמידים מסיימי 
גן חובה בחטיבות 
הצעירות ומסיימי 
כיתות א', ב', ג' 

ו-ד'

מקום הפעילות: 
בבתי הספר 
בהם לומדים 
התלמידים 

במהלך השנה 
)מותנה במינימום 

נרשמים(.

הזנה: 
באחריות ההורה 
לדאוג לארוחת 
בוקר בריאה 

ומזינה לילדים 
ובקבוק מים.

מועדי רישום: 10.6.20 - 5.7.20 לאחר מועד זה,
רישום התלמידים יהיה על בסיס מקום פנוי.

רונית רופא-הדרי
מנהלת המחלקה לחינוך בברכת קיץ נעים,

גילה ברנס
מנהלת היחידה לספורט 

ורכזת התוכנית

התוכנית תתקיים בהתאם להנחיות משרדי הבריאות והחינוך בתקופת הקורונה

ההרשמה תתבצע דרך אתר המועצה: 
http://www.lev-hasharon.com



לתשומת לבכם! 
ניתן לשלם עד שלושה תשלומים.

עד 20.	.20 לא ייגבו דמי טיפול עבור ביטול השתתפות.
מה-21.6.20 ייגבו דמי טיפול עבור ביטול השתתפות בסך 30 ₪.
מה-5.7.20 לא ניתן לקבל החזר כספי עבור ביטול השתתפות.

לא ניתן להירשם עבור חלק מהתקופה.

שאלות ותשובות
את מי ניתן לרשום לתוכנית זו?

גן חובה בחטיבות  תוכנית "בית הספר של החופש הגדול" מיועדת למסיימי 
הצעירות ומסיימי כיתות א'-ד' והינה המשך ישיר של בית הספר לכן לא ניתן 

לרשום ילד שלא למד באותו בית ספר במשך השנה.

עד מתי ניתן להירשם?
הרישום מתחיל ב-10.6.20 ומסתיים ב-5.7.20

כמה ילדים יהיו בכיתה?
אנו פועלים בהתאם להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות.

ניתן לרשום עד 34 ילדים בכיתה. הכיתות יישארו הומוגניות כמו במהלך השנה 
)מותנה במספר הנרשמים מאותה כיתה(.

האם יש אוכל במסגרת ביה"ס של החופש הגדול?
בהנחיית משרד החינוך ומשרד הבריאות, בתוכנית לא תוגש ארוחת בוקר ועל 

ההורים לדאוג לארוחה בריאה ומזינה ולבקבוק מים של 1.5 ליטר

האם יש הנחות בבית הספר של החופש הגדול 
והאם ניתן להירשם לחלקי זמן?

וועדת הנחות  ישנו סל מלגות למוכרי רווחה בלבד. יש להגיש טופס בקשה 
תדון בה. כיוון שהתוכנית מסובסדת ועלות היא 540 ₪ ל-18 ימים,

אין הנחות למי שלא מוכר ברווחה. אין אפשרות להירשם לחלקי זמן.

?
?

?

?

?



הכדורגל,  בתחומי  במועצה,  הספורט  של  והמקצועית  התפעולית  הזרוע  היא  לספורט  העמותה 
הכדורסל, ההתעמלות והאקרובטיקה. העמותה מטפלת באיתור ספורטאים מתחילת דרכם וליווי 
לאורך כל שלבי התפתחותם, הפנייתם לקבוצות ברמה ובאופי מותאם, ועד לקבוצות הישג, כאשר 

הספורטאי מעוניין ויכול להשתלב בהן. 

בואו להכיר אותנו בקייטנות הקיץ, והצטרפו למגוון הפעילויות של מומחי עמותת הספורט במהלך 
השנה. הפעילות שלנו מתחילה מילדי הגנים ועד מסיימי תיכון בליגות הבכירות. הפעילות מנוהלת 

בידי צוות מקצועי ומוביל:

קייטנות ספורט

בקריית החינוך “דרור” בניהול ניר גולן 
ותומר חולי. 

מה בקייטנה: לימוד יסודות בענפים השונים, 
משחקי פנאי ונופש, ניווט ספורטיבי, 

אליפויות וטורנירים נושאי פרסים, מפגשים 
עם קבוצות אורחות, שחקנים ומאמנים 

אורחים בעלי שם, הפעילות באמצעות ציוד 
 משופר, מיוחד ובאולם ממוזג.

ובנוסף: ימי בריכה, כייף ואטרקציות.

קייטנת כדורגל

במגרש קט הרגל במושב חירות הממוקם 
בסמיכות לבריכת השחייה מנוהל ע”י חנן 

רותם מורה מאמן ומנהל מקצועי. 

קייטנת  כדורסל

עמותת הספורט לב השרון
העמותה לספורט ״הפועל״ לב השרון 

מקצוענות בספורט זה אנחנו!



אקרוג’ים ישראל, האקדמיה למצוינות באקרובטיקה מציגה - קייטנת קיץ, ספורטיבית, יצירתית ומהנה! 

פירמידות,  פס,  טרמפולינה,  התעמלות,  אקרובטיקה,  אימוני:  משלבת  האולימפית  הקייטנה 
מכשירים והתעמלות אומנותית. האימונים מתאימים לכל הרמות והגילאים. 

הילדים יפתחו את כל מרכיבי הכושר הגופני )גמישות, כוח, זריזות, מהירות, קואורדינציה, 
שיווי משקל(, בהתאם ליכולותיהם. ובנוסף, ימי כיף בבריכה וסדנאות מיוחדות ומהנות.

וללמוד  ידע  לרכוש  המעוניינים  ההתעמלות,  בענפי  ניסיון  ללא  לילדים  גם  מתאימה  הקייטנה 
ביצועים אקרובטיים מגניבים, לשפר דימוי גוף וביטחון עצמי.

מנהלי הקייטנה: 
חגית דיסקין - ראש ענף ההתעמלות ומרצה להוראה במכללת וינגייט, מאמנת בנבחרת ישראל 
בישראל  והתעמלות  ומאמני אקרובטיקה  קורסי ההכשרה למדריכים  באקרובטיקה, מנהלת את 

ושופטת בינלאומית.
בינלאומית  דרגה  בעל  וינגייט,  מכללת  של  והמדריכים  המאמנים  בקורסי  מאמן   - הובר  יהודה 
באימון ואקרובטיקה מטעם ה- FIG, חבר הועדה המקצועית של האקרובטיקה בישראל, בעל ניסיון 

רב באימון בכל הרמות ובמגוון ענפי ההתעמלות.
הכשרה של מכללת  קורסי  בוגרי  כולם  ישראל”,  “אקרוג’ים  מדריכים של רשת  ההדרכה:  צוות 

וינגייט ומדריכים במרכזי רשת אקרוג’ים.  

 לתשומת לב ההורים:
 תאריכים, עלויות והסעות: ייקבעו לאחר הנחיות משרד הבריאות.

צוות מאמנים ומדריכים מוסמכים ומנוסים.
דגשים חברתיים חינוכיים, אבטחה וליווי רפואי צמוד, מספר המקומות מוגבל.

 רכזי קייטנות העמותה לספורט:
 כדורגל -  חנן רותם: 052-4317095 | כדורסל - ניר גולן: 052-2519191

התעמלות ואקרובטיקה - חגית דיסקין: 054-7517520, ויהודה הובר: 054-3123142

הקייטנה האולימפית של אקרוג’ים ישראל
גילאים: גן -י”ב

מועצה אזורית לב השרון



מועצה אזורית לב השרון

נמשכת ההרשמה לצהרונים במועצה 
לשנת תשפ”א

צהרוני לב השרון מהווים המשך טבעי למסגרת הבוקר, 
מעניקים סביבה לימודית והנאה לילדים וממלאים את 

אחה”צ בתוכן ובכייף.
מרחב מוכר לילדים	 
כח אדם מיומן ומנוסה	 
העשרות וחוגים קבועים	 
הפעלות והצגות בחגים	 
ארוחת צהרים חמה	 

טפסי ההרשמה ניתן להוריד מאתר המועצה:
www.lev-hasharon.com

בברכה,
 חגית יהודה שרפי

מנהלת מדור צהרונים
 רותם עמוס

מנהלת המחלקה לנוער 
וחינוך משלים

עיצוב גרפי: דפוס אקספרס נתניה טל׳ 09-8342754


