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 ה' ניסן תשפ"ב

 2022אפריל  06
 
 
 
 

 הורים יקרים 
 שלום רב,

 
עלי גבעה לילדי כדורי במתחם בית הספר  'ג-לילדי כיתות א' , פסחבית הספר של  פעילותאת נקיים  השנה

 .ועלי גבעה, ובמתחם יד ששון לילדי בית חינוך, שירת הגליל ויד ששון

ו' בבית -שניהלה את הקייטנה בכדורי לילדי כיתות ד'מורה, , ציפי פרידמןתנהל בעלי גבעה  הפעילותאת 

 .054-5355659ציפי טלפון של . הגדול הספר של החופש 

ג' בבית הספר של -ביד ששון ינהל יהונתן כהן, שניהל את הקייטנה ביד ששון לילדי כיתות א'את הפעילות 

 .050-6731131החופש  הגדול ומכירה את רוב הילדים. טלפון של יהונתן 

 

בין התאריכים  ג', ד', א', ב',  ה', בימים ,13:00עד  08:00 הן: פסחיפעל בית הספר של  הןבפעילות השעות 

 . 13/04/2022ועד  07/04/2022

 

 ציוד חובה לכל יום

 :על כל ילד להצטייד ב

 ארוחת בוקר -

 בקבוק מים -

 כובע -

 נעלים סגורות -

 מצב רוח טוב -

 

 :לחצו על הקישור הבא בעלי גבעהפסח לקבוצת הווצאפ של בית הספר של להצטרפות 

https://chat.whatsapp.com/KqjW8fF6CqU2WAoPwNyXY7 

 

 לחצו על הקישור הבא:ביד ששון להצטרפות לקבוצת הווצאפ של בית הספר של פסח 

https://chat.whatsapp.com/D53IY3HRcs90GnYu1oaVdj 

 

 תכניות הקייטנה יפורסמו בקבוצות הווצאפ של בתי הספר של פסח

  

https://chat.whatsapp.com/KqjW8fF6CqU2WAoPwNyXY7
https://chat.whatsapp.com/D53IY3HRcs90GnYu1oaVdj
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  לפי הפרוט הבא:איסוף הילדים בבוקר יתבצע 
 

 מישוב יעד קו מס'
שעת 

איסוף 
 בישוב

 הערות

 1קו מס' 
קשת בגליל 
 עלי גבעה 
 יד ששון

 07:20 שרונה
איסוף מכל התחנות 

 07:30 שדמות בישוב

 07:40 כדורי

 2קו מס' 
קשת בגליל 
 עלי גבעה 
 יד ששון

 07:20 כפר קיש
איסוף מכל התחנות 

 07:30 כדורי בישוב

 07:40 אילנה

 עלי גבעה  3קו מס' 
 יד ששון

איסוף מכל התחנות  07:30 בית קשת
 07:40 שדה אילן בישוב

 עלי גבעה  3קו מס' 
 יד ששון

איסוף מכל התחנות  07:25 מסד
 07:35 נטופה בישוב

 יד ששון 4קו מס' 
איסוף מכל התחנות  07:20 הזורעים

 07:40 גבעת אבני בישוב

איסוף מכל התחנות  07:30 בית רימון יד ששון 5קו מס' 
 07:30 בית רימון יד ששון 6קו מס'  בישוב

 עלי גבעה  7קו מס' 
 יד ששון

איסוף מכל התחנות  07:20 כפר זיתים
 07:30 ארבל בישוב

איסוף מכל התחנות  07:35 כפר חיטים
 07:40 מצפה בישוב

 קשת בגליל 8קו מס' 

 במרכז 07:20 מסד

 במרכז 07:35 אילנה

 במרכז 07:40 בית קשת

 
 .12:55, לישובים בשעה עלי גבעהיציאה מבית הספר 

 .13:10שרונה, שדמות וכפר קיש בשעה  לישוביםיציאה מקשת בגליל  -
 .13:00קשת, אילניה ומסד בשעה -לישובים ביתיציאה מקשת בגליל  -
 . כל ילדי המייקרים יאספו ע"י אוטובוס מיד ששון ועלי גבעה למרכז המייקרים בקדמת גליל -
 יתכנו עיכובים קלים, אנא המתינו בסבלנות. -

 
 

 שמחאביב בברכת חג 
 טלי כהן

 מנהלת תחום החינוך הבלתי פורמלי


