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 לכבוד

 מנהלי קייטנות פרטיות וציבוריות
 מנהלי ביה"ס של החופש הגדול/ גננות

 

)עדיין  שגרה חדשה בצל הקורונה ,2020קיץ תש"ף הקייטנות היערכות לקראת מפעלי  הנדון:

  אין אישור לקיים קייטנות!(

 ריאותב ת שנקבעו ב"צומגבלו, היערכותנו למפעל קייטנות הקיץ התעכבה השנה, בשל ה כידוע

 ."העם

 בקיץ, וסמינרים קייטנות להפעלת המתווה לאישור רבים מאמצים נעשים ,האחרונים בימים
 ה", שנכפתה על כולנו.החדש שגרהרה ל"חזשל ה הכולל מהתהליך כחלק

לא מאפשרים קיום  פורמאלית הבלתי לפעילות אושרומועד כתיבת המכתב, המתווים, של נכון
 מוסעים טיולים זה ובכלל פורמלי הבלתי החינוך במסגרת לותפעי  מותרת)" מחנות וקייטנות

 אנשים בפעילות ישתתפו שלא בתנאי, הקייטנות בחוק כהגדרתה וקייטנה נוער מחנה למעט
 ישמר עת שבכל ובלבד" פתוח בשטח התקהלות" . בהגדרה הקבוע המספר על העולה במספר
 ת"(.ומסכ יעטו ושהמשתתפים ,לאדם אדם בין מטר שני של מרחק

ת האמור לעיל ומתוך מודעות לסד הזמן, החלטנו להתחיל הכשרות למנהלי קייטנו למרות
, כחלק מההיערכות למפעלי הקיץ, ברוח )ציבוריות, פרטיות, ביה"ס של החופש הגדול וגננות(

 .המתווה המאושר

 להלן תכנית ההכשרות המותאמת ל"עת הקורונה":

 :מנהלי קייטנות מתשע"ט

 מנהלי לכל ההשתלמות תוקף יוארך כי הוחלט -למות/הכשרההשת תוקף הארכת .א

 בתנאיעל, בפו קייטנה וניהלו ט"תשע בקיץ קייטנות למנהלי השתלמותרו שעב הקייטנות
 ף"תש לקיץ הוא ההשתלמות תוקף הארכת . שעתיים בת מקוונת השתלמות שיעברו

 .בלבד

 רישוי ערכתבמ מוקדמת בהרשמההשתתפות בהשתלמות מותנה  -להשתלמות הרשמה .ב

תשלח הודעת מייל למנהלי קייטנות .   לחץ/י כאן להרשמה  .המקוונת- הקייטנות
 רישומים שבמערכת.הלפי  ,תשע"ט

 מקוון מסכם מבחן של ברקוד מהמסך יעתיק משתלם כל ההשתלמות בסוף -מקוון מבחן .ג
 .המבחן על לענות המשתלם על יהיה ההשתלמות תום שלאחר הקרובה השעה במשךו

 .מקוונת בדרך ההשתלמות למנהל ישירות תגענה התוצאות

 שניהלו קייטנה בתשע"ח ואילך:מנהלים או  ,םמנהלי קייטנות חדשי

 .פירוט בטבלהההשתלמות פיזית לפי הנחיות קורונה ברשויות השונות לפי 

 פירוט בטבלה.ברשויות השונות לפי ה שעות, 4 - ההשתלמות משך

 לא יוגש כיבוד כחלק מהתנהלות "ימי קורונה".–נא  להצטייד באוכל  ושתיה *
 

 2020 יוני 08 
 תש"ף סיון ט"ז 
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 לחדשים–טבלת השתלמות מנהלי קייטנות תש"פ 

 

 

  השתלמויות זום בעמוד הבא

 

 

 השתלמויות פרונטליות

 מיועד ל שעות בתכתו תאריך

מרכז קהילתי שז"ר, הנשיאים  22/6
 ,יבנה17

מנהלי קייטנות פרטיות  14:00-18:00
מנהלי ביה"ס של וציבוריות, 

 החופש הגדול/גננות

מנהלי קייטנות פרטיות  14:00-18:00 , אלעד3אבטליון רחוב  22/6
וציבוריות, מנהלי ביה"ס של 

 החופש הגדול/גננות

מנהלי קייטנות פרטיות  14:00-18:00 מרכז קהילתי "גוונים", אריאל  23/6
וציבוריות, מנהלי ביה"ס של 

 החופש הגדול/גננות

מנהלי קייטנות פרטיות  14:00-18:00 ודיטוריום ג'לג'וליהא 25/6
וציבוריות, מנהלי ביה"ס של 

 החופש הגדול/גננות

מנהלי קייטנות פרטיות  14:00-18:00 סמינר שיין פתח תקוה 29/6
וציבוריות, מנהלי ביה"ס של 

 החופש הגדול/גננות

מנהלי קייטנות פרטיות  17:00-20:30 ראשל"צ 8חיים בר לב  30/6
וציבוריות, מנהלי ביה"ס של 

 החופש הגדול/גננות

מנהלי קייטנות פרטיות  14:00-18:00 , רעננה46רחוב החייל  1/7
וציבוריות, מנהלי ביה"ס של 

 החופש הגדול/גננות

 גננות 14:00-18:00 , רעננה46רחוב החייל  2/7

 גננות 14:00-18:00 היכל התרבות, חוויות קריית משה 5/7

מנהלי קייטנות פרטיות  14:00-18:00 היכל התרבות, חוויות קריית משה 6/7
וציבוריות, מנהלי ביה"ס של 

 החופש הגדול/גננות
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 ברכה,ב
 
 
 
 

 ים:העתק
 מפקחים רשותיים

 צופיה עזר, רפרנטית קייטנות מחוזיתגב' 
 וביה"ס החופש הגדול "ניצנים"גב' ורד בן עמי, אחראית תכנית 

 השתלמויות זום

מנהלי קייטנות פרטיות  16:30-18:00 ראשל"צ, נס ציונה  17/6
וציבוריות, מנהלי ביה"ס של 

 הגדול/גננותהחופש 

מנהלי קייטנות פרטיות  16:30-18:00 מ. אזוריות+ 18/6
וציבוריות, מנהלי ביה"ס של 

 החופש הגדול/גננות

מנהלי קייטנות פרטיות  16:30-18:00 אריאל, שומרון ,אלעד+ 21/6
וציבוריות, מנהלי ביה"ס של 

 החופש הגדול/גננות

מנהלי קייטנות פרטיות  16:30-18:00 צפון המחוז, שוהם ,ראש העין 23/6
וציבוריות, מנהלי ביה"ס של 

 החופש הגדול/גננות

מנהלי קייטנות פרטיות  16:30-18:00 רחובות, רמלה 24/6
וציבוריות, מנהלי ביה"ס של 

 החופש הגדול/גננות

מנהלי קייטנות פרטיות  16:30-18:00 כפר סבא, הוד השרון 28/6
וציבוריות, מנהלי ביה"ס של 

 /גננותהחופש הגדול

מנהלי קייטנות פרטיות  16:30-18:00 דרום המחוז 1/7
וציבוריות, מנהלי ביה"ס של 

 החופש הגדול/גננות

מנהלי קייטנות פרטיות  14:00-16:00 חברה ערבית 1/7
וציבוריות, מנהלי ביה"ס של 

 החופש הגדול/גננות

מנהלי קייטנות פרטיות  09:30-11:30 השתלמות בוקר 7/7
נהלי ביה"ס של וציבוריות, מ

 החופש הגדול/גננות

 ויקי ניצן
 מנהלת חברה נוער

 מחוז מרכז
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