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 הודעה לתקשורת
 

 "קיץ אחר"  -"בתי ספר של החופש הגדול" ו
 
 

"בתי הספר של  הן: תוהתכניהשבוע החלו לפעול תכניות הקיץ של משרד החינוך ומרכז השלטון המקומי 

לפיה האחריות על הילדים והנוער  התפיסהתכניות אלו מיישמות את  "קיץ אחר". -ו החופש הגדול"

יימת לא רק בשנת הלימודים, אלא גם במהלך החופשות, באמצעות מעטפת חינוכית המשותפת לכלל מתק

 הגורמים בקהילה ואשר נועדה להבטיח לילדים חופשה בטוחה ומלאת פעילויות מעשירות. 

 

צורכיהם השונים של הלומדים, באות לקדם מענה חינוכי איכותי לאלו תכניות כי " רחל מתוקי, מציינת

יפוח נדבך נוסף בפעולות המשרד לצמצום פערים, לט בכך. אנו רואים הכספי של ההוריםקלה בנטל הוכן 

לצרכי למידה ופנאי. זאת, לצד חיזוק המוגנות ומניעת  םולמתן מענים חינוכייתרבות פנאי ערכית 

 ."התנהגויות סיכון

נרשמו  התלמידים מ 90%-כ"בתי הספר של החופש הגדול" זוכים להצלחה רבה גם בפרדס חנה כרכור. 

 למסגרת זו בחופש.

בתי הספר של "מסר כי אנחנו שמחים על ההיענות הגבוהה ל ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש 

זו משתלבת עם יעדי ההורים לשמירה על  תכנית. אחוזי ההרשמה הגבוהים מעידים כי "החופש הגדול

. פעילות זו מתקיימת לצד  קייטנות המתנ"ס מסגרת מוכרת בטוחה המציעה תכנים איכותיים לילדים

 ותכנית פעילות מגוונת ועשירה של מחלקת הנוער של המועצה."

 

מתלמידי כיתות  90%כ ציינה כי " מנהלת אגף החינוך במועצה המקומית פרדס חנה כרכור, אילנה זגול,

בלו צוותי ההוראה של משתתפים השנה בתוכנית "ביה"ס של החופש הגדול" .את פני התלמידים קי  א' ב'

 " ובתלמידי כיתות י'. בסייעות, במשצי"ם בתיה"ס מתוגברים 

יש תרומה רבה להצלחת התוכנית. צוותי החינוך ל ידי צוותי החינוך שלנו להפעלת התוכנית עלדברי זגול:" 

  םמכירים את הילדים, את הצרכים ואת אופי הכיתות ובכך מתאפשר להם לספק מענים הולמים ואיכותיי

המפגש האחר בין המורה לתלמיד יוצר שיח שונה, מאפשר למורה להכיר את  גם בחודשי הקיץ. כמו כן, 

 "בהיבטים נוספים.  תלמידיו בהיבטים נוספים ומטייב את התקשורת ביניהם

 

 



  
 החינוך משרד
 מחוז חיפה  – ותלשכת הדובר

___________________________________________________________________ 
 050-6288966א', משרד החינוך מחוז חיפה  15פל ים רח' 

 בונים שותפויות. מחוללים שינוי. מובילים להצלחה 
 

במהלך שלושה המתקיימת  תפעילות חינוכית וחווייתי  -"בתי הספר של החופש הגדול" 

הפעילות מיועדת , בתוך בתיה"ס היסודיים. 8.00-13.00ל החופשה בין השעות שבועות מהיום הראשון ש

 והמוכר שאינו רשמי.  ב בחינוך הרגיל ובחינוך המיוחד הלומדים בחינוך הרשמי-לתלמידי כיתות א

ב' ייהנו בקיץ הקרוב מהתכנית "בתי הספר של החופש הגדול". במסגרת התכנית  -תלמידים בכיתות א' ו

שפו למגוון חוגים ופעילויות העשרה בתחום החברתי והערכי, בהן: פעילויות המעודדות התלמידים יח

  .קריאה ותגבור השפה, תחרויות ספורט, סיור במוזאונים פעילויות בתחום המדע והטכנולוגיה ועוד

 

  דמי הרשמה:

 ההורים אינם משתתפים במימון התכנית.:  1-4רשויות באשכולות למ"ס  .א

)  לכל תלמיד₪  300בעלות של  : השתתפות ההורים 7-5רשויות באשכולות למ"ס  .ב

 טירת הכרמל (

 לכל תלמיד.₪  450בעלות של  : השתתפות ההורים 8-10רשויות באשכולות למ"ס  .ג

 

מגוון פעילויות חינוכיות וחווייתית המתקיימות במהלך חופשת הקיץ ומיועדות לכלל  – "קיץ אחר"

, ברשויות המקומיות. פעילויות אלו כוללות בין היתר את "ערי הילדים והנוער" הילדים ובני הנוער

", "יורדים בטוח לאילת", פעילויות למניעת סיכון בפארקים בחופים"מתחברים קייטנות דיגיטליות, 

 ועוד.  ובגנים הציבוריים

   

ץ ברשויות התכנית 'ערי הילדים והנוער' תפעל לאורך כל חופשת הקיערי הילדים והנוער: 

המקומיות, כאשר בכל שבוע הפעילות תתקיים בעיר אחרת. התכנית מיועדת לכלל הגילאים ותתפרש על 

פני כל שעות היום והלילה. התכנית תכלול בין היתר: לילות לבנים, תחרויות ספורט, הופעות של להקות 

 ה ועוד. שירה ומחול מקומיות, קולנוע, הפעלות לילדים, מופע ליצנים, סדנאות יציר

צוות של אנשי מקצוע ומתנדבים שיפעלו  –פרויקט "מתחברים לנוער בחופים"  מתחברים בחופים:

במתחמי אוהלים יעניקו לבני הנוער מענה ייחודי, טיפולי ואטרקטיבי במטרה למלא עבור בני הנוער את 

 כוונה, וסיוע . שעות הפנאי בתכנים חיוביים ובפעילויות איכותיות לצד מתן אוזן קשבת, הסברה, ה

במטרה לעודד את בני הנוער לצאת ולהשתתף בפעילויות תרבות ופנאי אפליקציית "קיץ אחר": 

בחופשה הרחיב המשרד את שירותי האפליקציה לקיץ אחר. באתר ניתן למצוא מידע עדכני על כל 

בו נמצא הפעילויות המתקיימות בארץ, ניתן לאתר ולמצוא אירועים ופעילויות המתקיימים באזור 

 -התלמיד בכל זמן נתון, שיתוף פרטי האירוע עם החברים וכו'. לאתר הורדת האפליקציה 

www.edu.gov.il/mechanchim 

http://www.edu.gov.il/mechanchim
http://www.edu.gov.il/mechanchim
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 קייטנות חינמיות לתגבור במתמטיקה ואנגלית -קייטנות דיגיטליות 

ה קייטנות חינמיות לתגבור במתמטיקה ואנגלית. מדובר בקיץ הקרוב משרד החינוך יפעיל לראשונ

ח' ובמהלכן המדריכים יתרגלו  –בקייטנות דיגיטליות חינמיות אשר מיועדות לאלפי תלמידים בכיתות ה' 

עם התלמידים בצורה חווייתית את חומר הלימוד ויסייעו להם להתכונן בצורה מיטבית לשנת הלימודים 

קייטנות דיגיטליות במיומנויות מחשוב בהן התלמידים ילמדו  בנוסף גם הקרובה. משרד החינוך יפעיל 

 כיצד לתכנת ולקודד משחקים וירטואליים, ליצור אנימציה, קומיקס, סרטונים ביוטיוב ועוד. 

 

 


