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מועצת פרדס חנה כרכור מציעה קייטנות 
 ₪  700של הרשות בגני הילדים בעלות 

 

במסגרת זו הרשמה לקייטנות הקיץ בישוב. את הבימים אלו  מועצת פרדס חנה כרכור מקדמת 
 . קייטנות אלומגני הילדים בישוב 90%מעל ב מסובסדותהרשות המקומית מציעה קייטנות 

 ₪. 700בעלות של 

 קייטנות הרשות מספקות מענה חינוכי ותכני המקביל במסגרתו לפעילות בשנת הלימודים.
כאשר צהרונים ממשיכים לפעול כסדרם )בעלות  14:00 -7:30הקייטנה נערכת בשעות הפעילות 

 נפרדת(.

תתקיימנה הילדים )בהתאם לביקוש( אף חלק מגני ( ב3.7-21.7)  בתום מחזור הקייטנות הראשון
. בלבד לילד₪  780בעלות של  7:30-16:30בין השעות  24.7-4.8,16קייטנת המשך בתאריכים 

 באמצעות עמותת אופק המפעילה את הצהרונים לאורך השנה בישוב.קייטנות ההמשך יינתנו 

החינוך "בתי הספר של החופש הגדול" בעלות של נהנים מתכנית משרד אף ב' -תלמידי כיתות א'
לילד למחזור. כמו כן, מפעילה הרשות המקומית קייטנות בשלושה בתי ספר במערב הישוב ₪  300

 לילד, כאשר ניתנת הנחה נוספת לילדי רווחה.₪  700ה' בעלות של -לכיתות ג'

המקומי, גורם פרטי  מערכת הצהרונים בבתי הספר מופעלת על ידי גורמים שונים בהם המתנ"ס
 או בית הספר עצמו. 

 ציין כי  המכהן גם כיו"ר ועדת הרווחה בשלטון המקומי  ראש מועצת פרדס חנה כרכור, חיים געש,
הרשות מפעילה בשנים האחרונות קייטנות עבור ילדי ותלמידי הישוב. הקייטנות של הרשות נועדו 

 רים נוחים להורים ולמשפחות. לספק מענה איכותי עם תכנים פדגוגיים ופיקוח במחי

: "אין ספק שקייטנה איכותית במסגרות המוכרות בהן הגנים ובתי הספר מאפשרת לדברי געש 
להורים לצאת לעבודה בראש שקט מתוך ידיעה שהילדים נמצאים במסגרת מעשירה מפוקחת ואף 

ור הילדים וכן מוכרת. אנחנו מקצים לכך משאבים רבים מידי שנה בכדי לאפשר קייטנות אלו עב
 עבור ההורים."

הוסיפה כי מערכת החינוך שלנו מספקת מענה חינוכי איכותי  מנהלת אגף החינוך, אילנה זגול, 
לילדים לאורך שנת הלימודים ואף בחלק מחופשת הקיץ. אנחנו עושים מאמץ לספק מענה נרחב  

במספר גבוה של גני ילדים ואף בחלק מבתי הספר. הקייטנות מציעות תכנים מגוונים וערכיים 
 ."ומסגרת מסודרת במחיר נוח למשפחות הצעירות

מנהל מדור גני ילדים באגף החינוך במועצה אבי אוחיון התייחס לנושא ומסר כי הקייטנות של 
המועצה זוכות להיענות גבוהה ונחשבות מוצלחות. אנחנו רואים זאת דרך מספר הנרשמים הגדל 

 משנה לשנה. בכל שנה אנחנו אף פועלים לשיפור הקייטנות והתאמתן לצרכי הילדים. "

 על הקייטנות והרשמה באתר המועצהפרטים מלאים 

karkur.muni.il-hanna-www.pardes 

 ובדף הפייסבוק של הרשות
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