
תכנית המרחבים לילדי בתי הספר 
של הגליל התחתון

תשפ"ג

ילאילא
אמא, אבא,

אני שם!



גאים להציג את תכנית
"ילא" - יום לימודים ארוך לילדי בתי הספר:

כדורי, יד ששון, עלי גבעה ובית חינוך גלילי לשנת תשפ"ג.
מרחב בטוח, זמן רגוע ומהנה לצד ערכים, העשרה 

והרחבת אופקים באווירה נעימה.

התכנית החינוכית מלווה, מבוקרת ומפוקחת ע"י משרד החינוך 
ומנהלת התכנית במרכז הקהילתי – טלי כהן.

בתום יום הלימודים, הילדים יתכנסו בכיתות מותאמות, 
יאכלו ארוחת צהרים חמה )בפיקוח משרד הבריאות ומשרד החינוך(, 
יהנו מפעילויות חברתיות, חוגי העשרה לבחירה ועזרה בשיעורי הבית.

התכנית מסובסדת ע"י משרד החינוך והמרכז הקהילתי ונבנתה 
כחלק מתפיסת הרצף החינוכי בשיתוף עם

אגף החינוך ומנהלי בתי הספר.

בחוברת תמצאו את מגוון המסלולים, מערכת שעות של המרחבים 
והפעילויות השונות לפי גילאים.

שנה נפלאה לכולם

ילא אפטרסקּול

ילאילא
יום לימודים ארוך

אמא, אבא,
אני שם!



יום לימודים ארוך בו יהנו הילדים 
 מאפשרות בחירת חוג מתוך מגוון חוגים

עד השעה 15:30.
יום לימודים ארוך ילא אחד!

ניתן לבחור חוג אחד - עלות חודשית - 200 ₪
יום לימודים ארוך ילא שניים!

ניתן לבחור שני חוגים - עלות חודשית - 330 ₪
תוספת ארוחה לכל יום חוגים 80 ₪.
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חשוב לדעת! 
המרחבים יפעלו בתוך מתחם בית הספר מתום יום הלימודים ועד השעה 15:45 

תחילת הפעילות - ספטמבר 2022

פתיחת המרחב בבית הספר מותנת במינימום 18 ילדים ובהתחייבות מראש לשנה שלמה | הסעות בסיום היום מותנות במינימום
 5 ילדים מכל ישוב  | המרחב יפעל בהמשך יום הלימודים ולא יפעל בחופשות | ט.ל.ח | יתכנו שינויים בפעילויות החינוכיות

חמישירביעישלישישניראשון

התכנסות ופתיחה

סיכום יום

ארוחה כהזדמנות חינוכית - הילדים ילמדו כישורי חיים שהארוחה מזמנת כגון: 
עריכת שולחן, הגשה עצמית, פינוי וארגון לאחר סיום הארוחה

חוג
לבחירה

חוג
לבחירה

פעילות 
חברתית- 
ספורטיבית

מתוך חוגי 
הילא

* יתכנו שינויים בימי הפעילות בהתאם לבית הספר

חוג פנימי
של המרחב

פעילות אמנות,
כתיבה ויצירה

לכבוד שבת
בישול/אפיה

בתכנית שני ערוצים עיקריים

מרחבים )א'-ד'( תכנית שבועית לדוגמא

פעילות במרחבים - 5 ימים לילדי כיתות א'-ב' ו-ג'-ד'.
)ללא סבסוד משרד החינוך(א'-ב' עלות - 660 ₪ | ג'-ד' עלות - 860 ₪
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מרחבי
א'-ב'
ג'-ד'

ילא
חוגים



מחול - כיתה ג'
אנגלית - כיתות א-ב

מהנדסים צעירים
תאטרון אלמה בן זאב
כדּורי

יום א'

יום ד' יום ג'

יום ב'

יום ה'

מחול כיתה ג'
אנגלית כיתות א'-ב'

מהנדסים צעירים
תיאטרון אלמה בן זאב

מחול כיתה א'

טניס שולחן
מחול כיתות ד'-ה'

אנימציה 

טניס שדה
אנגלית כיתות ג'-ד'

מחול כיתות ב'
ג'ודו

ילא חוגים - תכנית חוגים שבועית לבחירה

מחול - כיתה ג'
אנגלית - כיתות א-ב

מהנדסים צעירים
תאטרון אלמה בן זאב

יד ששון

יום א'

יום ד' יום ג'

יום ב'

טניס שדה
אנגלית כיתות א'-ב'

היפהופ כיתה א' 

טניס שולחן
היפהופ כיתה ב'

תיאטרון אלמה בן זאב
מהנדסים צעירים

יום ה'



מחול - כיתה ג'
אנגלית - כיתות א-ב

מהנדסים צעירים
תאטרון אלמה בן זאב

עלי גבעה

יום א'

יום ד' יום ג'

יום ב'

יום ה'

טניס שולחן
היפהופ כיתה א'-ב'

תיאטרון אלמה בן זאב
מהנדסים צעירים

טניס שדה
אנגלית כיתות א'-ב'
היפהופ כיתה ג'-ד'

מחול - כיתה ג'
אנגלית - כיתות א-ב

מהנדסים צעירים
תאטרון אלמה בן זאב

בית חינוך
גלילי

יום א'

יום ד' יום ג'

יום ב'

יום ה'

תיאטרון אלמה בן זאב
מהנדסים צעירים

טניס שולחן
היפהופ כיתה א'-ב'

ילא חוגים - תכנית חוגים שבועית לבחירה



ילאילא
יום לימודים ארוך

אמא, אבא,
אני שם!

הכיתה האולימפית 
של אריק זאבי

פשוט מאוד! הקליקו להרשמה באתר המועצה

איך נרשמים?

להרשמה כאן <

מאי דגבר | עובדת המרכז הקהילתי ומובילת הצהרון שנה שנייה ברציפות

נעה אוברמן | מורה מצוות בית הספר

אפרת בן זאב | עובדת המרכז הקהילתי ומפעילת צהרונים בגליל התחתון

שרון כהנא | מורה מצוות בית הספר, הובילה בעבר את צהרון בית הספר

רכזי התכנית בבתי הספר ומובילי המרחבים

כדורי

יד ששון

עלי גבעה

בית חינוך

תכנית דו שבועית לאיתור ספורטאים וספורטאיות אולימפים.
בכל סמסטר המשתתפים יקחו חלק 

בשני ענפים מתוך ארבעת ענפי ההישג שלנו:
ג'ודו, כדורסל, טניס שדה וטניס שולחן.

ההשתתפות בתכנית לאחר מיונים 
שיעשו ע"י צוות חיצוני בהובלת אריק זאבי

בתוכנית יקחו חלק כ-20 תלמידים מכל בית ספר
הפעילות מסיום יום הלימודים עד השעה 15:30

לכיתות ג'-ד'

https://www.glt.org.il/

