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 ו'.-תכנית קיץ לשכבות ה' –"אני ואתה נשנה את העולם" 
 

"בית הספר של הקיץ" פועלת במערכת החינוך מספר שנים, מתוך הבנה שתלמידים בגיל  תוכנית

צעיר זקוקים לקשר מתמשך עם מבוגרים משמעותיים. קשר זה עשוי לתרום לתחושת המוגנות 

לאור השנה האחרונה, בה פקד  .החברתית והקוגניטיבית ,של התלמידים ולהתפתחותם הרגשית

 2021נגיף הקורונה, ולאור האירועים הביטחוניים בחודש מאי  את העולם ואת מדינת ישראל

משרד החינוך נערך להפעלת תוכנית "בית הספר והגנים של הקיץ" באופן ייחודי. זאת, מתוך ,

ההבנה שהתלמידים שהו בבתים זמן ממושך ולא חוו אינטראקציות רגשיות, חברתיות ולימודיות 

תאושש כלכלית ולסייע להורים לחזור לשוק העבודה. כבימי שגרה ולאור הצורך בסיוע למשק לה

 .התוכנית היא עוגן חשוב לחזרה מיטבית לשגרה

 

ו' בהתאם לצרכים הלימודיים -אגף החינוך ותאגיד החינוך שוהם בנו תכנית ייחודית לשכבות ה'

 והחברתיים, בהשתתפות משרד החינוך.

 8:00-13:00, בין השעות 1/7/21-22/7/21תתקיים בתאריכים לכל תלמידי הישוב הפעילות 

בהתאם למספר  7שוהם, או בבי"ס קשת )אבן חן( ברחוב תפן  24הקשת  ב"חטיבת יהלום", רחוב

 הנרשמים.

 

 תכני התכנית

מטרת התכנית לאפשר לתלמידים צמצום פערים לימודיים ומפגשים חברתיים משמעותיים. 

)עברית, אנגלית, מתמטיקה( אשר יועברו ע"י התלמידים יקבלו שיעורים במקצועות הליבה 

כגון חינוך  תיות בתחומים שוניםימדריכי המרכז ללמידה. בנוסף, ישולבו פעילויות חברתיות חווי

 גופני, תיאטרון, אומנות ועוד'.

 

 התלמידים מתבקשים להביא בכל יום:

 ארוחת בוקר ובקבוק מים

 כלי כתיבה

 .מחברות לפי תחומי הדעת

 

 צות:שיבוץ לקבו

 בהכרח ע"פ כיתות אם.אגף החינוך ישבץ את התלמידים בהתאם לרישום, ולא 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 רישום ותשלום: 
 הרישום והתשלום יתבצע באינטרנט באתר המועצה המקומית שהם שכתובתו:

/http://www.shoham.muni.il .תחת לשונית רישום לתכניות קיץ, לא יתאפשר תשלום בכרטיס דיינרס 

 תשלומים. תשלום ראשון בעת הרישום והתשלום השני בחודש יולי. 2-החיוב יגבה ב
 

,  רישום מאוחר ע"ב מקום פנוי בלבד,  23.06.21יחל מקבלת מכתב זה ויסתיים בתאריך  הרישום

 אין התחייבות לשיבוץ עם חברים , מותנה במספר נרשמים .

 במידה והילד או אחד מהוריו צריך התאמת נגישות נא לציין זאת בעת הרישום

 

 
  :ביטול רישום

 
 morm@shoham.muni.il  יש לשלוח בקשה לביטול בדוא"ל 

 ₪  400 יינתן החזר בסך 25.06.21עד לתאריך 

 לא יתאפשר החזר. 25.06.21לאחר התאריך 

 
 מידע נוסף:

 
 :החינוך משרד של האינטרנט בכתובת למצוא ניתן התכנית אודות ותשובות שאלות

www.edu.gov.il/lomdimbegadol 
 

   sharont@shoham.muni.ilבדוא"ל לפרטים אודות התכנית הישובית ניתן לפנות 
 
 
 

 קיץ נעים ובטוח,
 וקהילה צוות אגף החינוך
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