בי"ס של הקיץ לתלמידי א' -ג' ממדרשת בן גוריון ומחנה רמון
הורים יקרים שלום רב,
שמחים להודיע על פתיחת בית הספר של הקיץ ביוזמה משותפת של מועצה אזורית רמת נגב ,ביס"ש שדה בוקר
והוועד המקומי.
להלן המידע על אופן הפעלת בית הספר של החופש:
• הפעילות תתקיים בבית ספר צין
• הילדים יחולקו ל 4-6-קבוצות בהתאם לכמות הנרשמים ,על פי השכבות ,בהובלת הצוות החינוכי של
בית ספר שדה.
• את בית הספר של החופש תנהל הדס ארמה בליווי של זיו שרצר וצוות ההדרכה של ביס"ש ואסף נוימן
וועד היישוב.
צוות הקייטנה
יואל כהן – בן  ,43גר במדרשת בן גוריון ,מורה למוסיקה בתיכון לחינוך סביבתי .הדריך את הילדים בשתי
הקייטנות האחרונות.
אברהם מילר – בן  ,25מדריך בוגר של בית ספר שדה ,בעל ניסיון עשיר בהדרכת טיולים וקבוצות.
צוות השינשינים – מושה ותמרה
צוות המורות החיילות – יובל ,אילת ,נופר ,אורי ועתר
בנוסף להם יעבדו איתנו צוות הסייעות של צין ,מאבטח מוסדות חינוך ומנהלת צין.

מסגרת הפעילות:
• הפעילות תתקיים בתאריכים  , 3-21.7ימים א'-ה' ,לא כולל ימי שישי.
• מידי בוקר התלמידים יגיעו בזמן ובאופן עצמאי לבית הספר בשעה  08:00לתחילת פעילות ,היום
יסתיים ב13:00-
• ציוד נדרש – תיק גב ,בקבוק מים ,ארוחת בוקר ,כובע ,נעליים או סנדלים סגורים ,קלמר
ציוד לימי בריכה – בגד ים ,מגבת ,קרם הגנה ,משקפת (מי שרוצה)
עלות מסגרת בית הספר של החופש :8:00-13:00
 ₪ 300לילד
-

מועדי ההרשמה – מה 9.6-עד ה21.6-
לאחר ה 26.6-אין אפשרות לקבלת דמי ביטול
לא יינתן זיכוי חלקי על הגעה לחלק מהימים

להלן מידע על הפעלת הצהרון ושבוע הקייטנה הרביעי
בנוסף לבית הספר של הקיץ ,צוות בית ספר שדה יפעיל צהרון ושבוע קייטנה נוסף .מסגרת זו היא פרטית
ובאחריות בית ספר שדה.
המסגרת כוללת:
-

צהרון לכל ארבעת השבועות – 13:00-16:00 , 3-28.7

-

שבוע קייטנה נוסף – 24-28.7

-

הצהרון יתקיים בבית ספר צין

-

הילדים יקבלו ארוחת צהרים בחדר האוכל של מדרשת שדה בוקר

צוות הצהרון והשבוע הנוסף:
מנהל המסגרת – אברהם מילר
מדריכי המסגרת  -צוות ההדרכה של בית ספר שדה

עלות צהרון ושבוע קייטנה רביעי
עלות המסגרת ₪ 1650
*במידה וירשמו מעל  49נרשמים העלות תרד ל₪ 1500-
תוכנית חינוכית ,חלוקה לקבוצות ופרטים נוספים יפורסמו לקראת פתיחת המסגרת

להרשמה  -להרשמה למסגרות

בברכה,
מועצה אזורית רמת נגב ,ביס"ש שדה בוקר ,וועד מקומי מדרשת בן גוריון

