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 )בוקר וצהרון( בית הספר של החופש הגדול •

 ה' ללא ימי שישי.-ימים א'       , 1/7/2021-22/7/2021מסגרת "החופש הגדול" בבתי הספר תתקיים השנה בתאריכים  •

   ש"ח 003 : 13:00-7:30 יום קצר )יש להביא ארוחת בוקר(: •

 ₪ 700' ו-כיתות א' )יש לסמן בעת הרישום( 16:00-13:00 )כולל ארוחת צהריים(:תוספת צהרון  •

 .14/06/21ביטולים יתקבלו עד לתאריך *  •

 נוספים.₪  100הינו על בסיס מקום פנוי, בהגעה למשרדי המתנ"ס ובתוספת תשלום של  13.6.21רישום לאחר   * •

 מרגע ביצוע הרישום לא יתקבלו ביטולים!*  •

 ת לבנכם/ בתכם רגישות למזון או לתרופות, יש למלא פרטים בטופס נפרד.במידה וקיימ •

 נרשמים עפ"י הנחיות משרד החינוך. פתיחת מסגרות בבתי הספר מותנית במינימום - •

 .22.7.2021 ה', לא תתקיים פעילות. יום זה יוחזר ביום  18.7.2021' א* בט' באב, יום  •

 ית במספר רשומים עפ"י קול הקורא של משרד החינוך.פתיחת קבוצות בבי"ס של החופש הגדול מותנ •

 החופש הגדול )בוקר( גני •

 ה' ללא ימי שישי.-ימים א'     ,1/7/2021-22/7/2021בתאריכים מסגרת "גני החופש הגדול" תתקיים השנה  •

   ש"ח 300 : 7:30-13:00 יום קצר )יש להביא ארוחת בוקר(: •

 ₪ 700 )יש לסמן בעת הרישום( 16:00-13:00 תוספת צהרון )כולל ארוחת צהריים(: •

 ש"ח 100: 7:00-7:30 תוספת בוקר רך: •

 בתהליך הרישום. ( יש לסמן7:00-7:30שימו לב, במידה ומעוניינים בתוספת בוקר רך ) •

 נוספים.₪  100הינו על בסיס מקום פנוי, בהגעה למשרדי המתנ"ס ובתוספת תשלום של  9.6.21רישום לאחר   * •

 ה' ללא ימי שישי.-, ימים א'01/07/21-22/07/21החופש הגדול" תתקיים השנה בתאריכים  מסגרת "גני •

 8מותנה במינימום  (, בהובלת מדריכות הצהרונים.7:00-7:30במתחמי גני הילדים בעיר ) * שירות "בוקר רך" מתקיים •
 נרשמים לפתיחת מתחם.

 .14/06/21ביטולים יתקבלו עד לתאריך *  •

 .22.7.2021 ה', לא תתקיים פעילות. יום זה יוחזר ביום  18.7.2021' א* בט' באב, יום  •

  נפרד.* במידה וקיימת לבנכם/ בתכם רגישות למזון או לתרופות, יש למלא בנוסף פרטים בטופס  •

 החופש הגדול )בוקר( גניבוקר רך ל •

 8מותנה במינימום  הצהרונים. (, בהובלת מדריכות7:00-7:30במתחמי גני הילדים בעיר ) * שירות "בוקר רך" מתקיים •
 , יתכנו שילובים בין הגנים בהתאם למספר הנרשמים.נרשמים לפתיחת מתחם

 לכל התקופה.₪  100מחיר:  •

 לאחר מועד זה לא ניתן יהיה לבטל רישום. 14.6.21ביטולים יתקבלו עד לתאריך *  •

 .22.7.2021 ה', לא תתקיים פעילות. יום זה יוחזר ביום  18.7.2021' א* בט' באב, יום  •

 קראתי את הנהלים והם ברורים לי.
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