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 גתשפ" חנוכהתוכנית ניצנים בחופשת 
  בגני הילדים  

                                                                                                                                              

 . ללא יום ו'( ימי פעילות 5) 26/12/2022ועד  20/12/2022  תאריכים:    

 . 7:30-13:00  :שעות    

 יה.יסייעות העירעם  אגף הגיל הרך שילוב של צוות  מדריכים:    

 
 בחלק מהגנים ישובצו רק צעירים לפני גיוס /בנות שרות לאומי. –לידיעתכם 

 
 .ילדים הגני ב  מקום:    

 . ילדי טרום חובה וחובה  :גילאים     

 .הקייטנה לכל ימי ₪ 150מחיר מסובסד    מחיר:     
 כל ילדי הגנים המעוניינים בשרות נדרשים לבצע רישום עבור קייטנת הבוקר.

 
 .13:00-16:00ילדי צהרוני הגנים זכאים ללא עלות נוספת לשרות יום ארוך החל מהשעה 

 
 ילדים. 22, מינימום לפתיחת גן שיבוץ ילדכם בגן האם תלוי במספר הנרשמים   

 
 לכל ילד.יש לדאוג לארוחת בוקר אישית 

 
 "סיפור של חורף" התוכן החינוכי:

 בימי הקייטנה נשוחח על מזג האוויר בחורף, נערוך ניסויים של קור וחום.
נשחק ונלמד על צבעים חמים וקרים. נגלה איך מתמודדים בע"ח עם הקור החורפי. נכיר את 

נה ממגוון פרחי החורף. נשמור על חום גופנו באמצעות משחקי תנועה ופעילות גופנית. נה
 משחקים בנושא אור וצל בהשראת החג.

המחשה, יצירה  ריקוד, משחק , שירה,, תיאטרוןלגני הילדים יגיעו מגוון פעילויות העשרה: 
והכל מגיע עד אלינו  ותנועה. נהנה משילוב הפעלות חיצוניות שיעסקו בנושא ובחג החנוכה...

 לגן!

 
 אתר המתנ"ס ב באופן מקווןניתן להירשם 

 16/11/22-20/11/22תאריכים בין ה
 (בלבד רישום לאחר מועדי ההרשמה על בסיס מקום פנוי)

 
  20/11/2022 ביטול רישום לקייטנה ניתן לבצע עד תאריך

 בלילה. 00:00אתר המתנ"ס ייסגר להרשמה בשעה 
 וזיכויים. לאחר מועד זה לא יתקבלו ביטולים 

 
            

 

 .052-2344582וואצאפ' גיל הרך זמין לפניותיכם בטלפון: 

http://www.mama.org.il/
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 גתשפ" חנוכהת תוכנית ניצנים בחופש
 טופס רישום–בגני הילדים   

 
 תאריך רישום :____________________

 :________________פרטי שם _______________:_________משפחהשם 

 __________טלפון:___________________כתובת:_________________

 ________תאריך לידה:_________________________ת.ז:___________

 ________טלפון נייד:___________טלפון בעבודה:__ האב:_________שם 

 שם האם:_________טלפון נייד:___________טלפון בעבודה:__________

 טלפון למקרה חירום:___________________

___________טרום חובה/ חובה )הקף :השנה במהלךבו שוהה הילד  הגןשם 

 בעיגול(

 : אמצעי תשלום

 הוראת קבע )אם קיימת במתנ"ס( }   {

 __________סוג : _______________ מספר :  –כרטיס אשראי  }   {

 תוקף : __________ ת.ז. : ___________________ 

 מזומן }   {

--------------------------------------------------------------------------------------  
 

 הצהרת בריאות :

 הריני מצהיר/ה בזאת כי מצב בריאותו/ה של בני/בתי תקין, וכי פעילות גופנית אינה מהווה 

 סיכון עבורו/ה.

במידה ומצב בריאותו/ה משתנה, הנני מחויב/ת להודיע לרכז המקצועי ולהציג אישור רפואי 

 בהתאם.

 ____________________________________יש למזון או לתרופות ? האם הילד רג

 חבר קופת חולים : ___________________ רופא מטפל : ____________________

 שם ההורה : ______________________ ת.ז. ____________________________ 

 ___________טלפון למקרה חירום : ___________________ חתימת ההורה : ____
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