הרשויות
הטבתהקיץ של
לאחר החלטת משרד החינוך על הרחבת

"בית-הספר של החופש הגדול" גם

כיתות ג' ,החליטו כבר כמה ראשי ערים לצרף גם את תלמידי כיתות ד'
טרבלסי
תמר
| כתבתנו לענייני

חדד
חינוך

בית-הספר של החופש הגדול יור -
חב השנה גם לכיתות ג' ,אך כבר
עתה הודיעו חלק מהרשויות המקומיות
על החלטתן להרחיב את המסגרת באופן
עצמאי לכיתות ד׳ וחלקן אף עד כיתות ח׳
בסבסוד הרשות.
הרשויות שהחליטו על הרחבה עצמאית
הן :הרצליה ,גני-תקווה ,קריית-ארבע ,יק-
קריית-עקרון ,באר-שבע,
נעם,
האזורית שדות נגב ובית-אל.

המועצה

בעקבות מחאת ההורים בשנה שעברה,
הודיע לפני כמה חודשים שר החינוך נפתלי
בנט על הרחבת "בית-הספר של החופש הג -
דול" מכיתות א'-ב' גם לכיתות ג'.
מחאת ההורים התקיימה בעקבות החל -
טת משרד החינוך שלא להרחיב את התו -
כנית לכיתות ג׳-ד׳ בשנה שעברה ,וזאת
בניגוד למובטח  -וכן על רקע המחירים
הגבוהים של הקייטנות הפרטיות.
משרד החינוך טען בשנה שעברה כי
ההחלטה לא להרחיב התקבלה על רקע
שינוי סדרי עדיפויות .אולם חלק מהר -
שויות החליטו ליזום את הרחבת המודל
לשכבות גיל נוספות.
ראש עיריית הרצליה משה פדלון הח -
ליט להרחיב את הפעילות גם לתלמידי
כיתות ד׳ והודיע כי העירייה תספוג את

השוטפות של הפע -
עלויות האחזקה
לת התוכנית לכלל התלמירים .תלמירי
כיתות א׳-ג׳ ישלמו כרגיל  450שקלים,
ואילו תלמירי כיתות ר׳ ישלמו  700שק -
לים עבור  21ימים.
"רווחת התלמירים בתקופת החופש הג־
הול משמעותית בעיניי ולא יכולתי להח -
ליט אחרת" ,אמר פרלון והוסיף כי העירייה
תישא גם בעלויות הכנת חוברות לחופש.
המועצה המקומית גני־תקווה החליטה
אף היא להרחיב באופן עצמאי את התוכ -
נית לתלמידי כיתות ד׳ כדי לספק גם להם
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לתלמידי

לפרויקט הקיץ
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הרשויות שהחליט! ע /הרחבה
הקייטנות
עצמאית של
באר־שבע
הרצליה ן!
גני־תקווה (!

חוויית העשרה איכותית בימי החופש הג -
דול ובמקביל לאפשר להוריהם לנהל את
שגרתם גם בימי החופש הגדול .ראש המו -
עצה ,ליזי דלריצ׳ה ,אמרה כי התוכנית של
משרד החינוך לכיתות א׳-ג׳ מהווה מענה
איכותי לתלמידי היישוב ועל כן החליטה
באופן עצמאי להרחיבה גם לכיתות ד׳.

קריית־ארבע (!
_

בית־אל (!
יקנעם ||
קריית־עק ת ן | 3

רשויות נוספות שירחיבו את התוכנית
בסבסוד הן קריית־
ארבע )עד כיתה ח׳(,
שדות נגב)עד כיתה
ו׳( ,בית־אל ,קריית־

המנעצה

השל

האחרית

שדנת נגב

החופש הגדול

לדרזס,המזזדהת!
־ביחי

באר־שבע
עקרון,
ויקנעם עד כיתות
ד׳ ,הר חברון )עד
כיתה ה׳( ומסגרת
מקבילה גם לכי -
תות ו׳-ח׳.
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