דף שאלות ותשובות לרישום
לקייטנות קיץ תש״פ 2020
כיצד נרשמים לקייטנות?

האם יש הסעות בקייטנה?

הרישום לקייטנות הקיץ בגני הילדים ובתי הספר ,יחל
בתאריך .23-26.6.20
הרישום יתבצע דרך אתר החברה העירונית

בהתאם לקול קורא ,תלמידים שהיו מוסעים במהלך השנה,
ימשיכו להיות מוסעים גם בבתי הספר של החופש הגדול.
הסעות של החינוך המיוחד יתקיימו פעם ביום 13:00/16:30
בהתאם לכמות הנרשמים .כמו כן מענה לכיתות חינוך מיוחד
בהתאם למספר הנרשמים )מינימום  8תלמידים(.

www.ironitash.org.il

קבלת קהל:
החברה העירונית )היכל הספורט( רח׳ שד׳ בן גוריון 37
אגף הצהרונים רח׳ יעקב גרופר 15
ימים ג׳-ו׳ 9:00-12:00
ימים ג׳-ה׳ 16:00-18:00

האם בהרשמה לקייטנות  -כל הקודם זוכה?

האם מתקיימת קייטנה ביום תשעה באב?
לא .במקום יום זה ,ינתן יום נוסף ב.9.8-

עד מתי ניתן לבטל רישום לקייטנות וכמה
עלי לשלם?
החל מה 1.7-לא יתקיימו ביטולים למעט מצב בריאותי ) 6ימים
רצופים של חופשת מחלה בהצגת אישור רפואי(  -אין דמי ביטול.

לא נכון .כל מי שיירשם לקייטנה במועד הרישום יוכל להתקבל
לקייטנה ,פתיחת מסגרת מותנית במידה ויהיו מינימום
 28נרשמים לגני הילדים ו 28-נרשמים לבתי הספר.

כיצד מודיעים על ביטול?

מתי מתקיימות קייטנות הקיץ בגני הילדים?

ניתן להוריד טופס ביטול מאתר האינטרנט שלנו ,למלא
ולהחזיר בפקס או בדוא״ל בפניה לחברה העירונית.

שעות הפעילות 7:30-16:30 :או 7:30-13:00
בתאריכים  1.7-9.8בהתאם למתווה משרד החינוך.

האם קייטנת הקיץ תכלול ימי שישי?
קייטנת הקיץ הינה ללא ימי שישי.

מהן עלויות הקייטנה?
עלויות:
קייטנה עד ₪ 360 - 13:00
גני ילדים יום ארוך ₪ 935 -
בתי ספר יום ארוך₪ 935 -

מה הם מחזורי הרישום של בית הספר של
החופש הגדול?
הרישום הינו לילדי גן ועד כיתה ד׳ כולל כיתות חינוך מיוחד,
יוחא ומילת.
מחזור הפעילות בגני הילדים  1.7-9.8בין השעות 7:30-13:00
ללא יום ו׳ .₪ 360 -
מחזור הפעילות בבתי הספר  1.7-9.8בין השעות 8:00-13:00
ללא יום ו׳ .₪ 360 -
השלמת צהרון בגנים ובבתי הספר 1.7-9.8
בין השעות .₪ 575 - 13:00-16:30

האם יש הנחת אחים בקייטנה?
כן .ניתנת הנחה של  50%לאח שני בגני הילדים.

האם ניתן לצרף ילד אלרגי לקייטנה?
כן .רק לאחר המצאת אישור רפואי מרופא אלרגולוג.

האם מקבלים ארוחת בוקר בקייטנת הקיץ?
השנה לא תסופק ארוחת בוקר .זאת בהתאם להנחיית משרד
הבריאות בתקופת קורונה.

האם מסגרות יוחא ומילת גנים נכללים בתכנית?
כן .בדומה לגנים ברחבי העיר התכנית חלה על גני יוחא
ומילת ובאותם תעריפים ,תאריכים ושעות פעילות.

האם ניתן להירשם לקייטנה רק בחלק מהזמן?
לא .התכנית פועלת בהתאם למתווה שקבע משרד החינוך
מה.1.7-9.8-

