
טילי□ בטקוט חוגים
 יזנו העוטף ילדי החינוך: טו טל חדטה שנניח • הדוש לחוטבי החיוך את החזירים

 להם. הגיע "זה ננט: הטו • בטנה טקלים 200-100 טל טהלית נעלות חוגיט למגוון
חינוני" וגס פיזי גט וביטחון, יציבות הדוש לילדי להעניק היא טלנו המחויבות
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פוץ יהודה צילום: אנחנו" הוא "הדרום בשדרות. תלמידים בננו השר
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דביר ל)1(דב מעם

 שבועות עברו הם ילד: לכל חוג ►».
r וחיים נעימות אי של ארוכים 

 אבל פוסק, בלתי ביטחוני איום כצל
 החינוך שר של חדשה תוכנית עכשיו
 ועוטף הדרום לילדי החיוך את תחזיר

סמ בעלות לחוגים יזכו הם באיטר עזה
בשנה. שקלים 200-100 של לית

 בנט נפתלי החינוך שר של התוכנית
 הקרובה. הלימודים בשנת כבר תפעל

 כיתות תלמידי מיועדת היא זאת, עם
 התוכנית הלימודים. שעות אחרי ד׳-ה׳

 שלה והתמחור רשויות 40בכ־ תפעל
 למשל, כך, עשירונים: פי על ישתנה
לעשי המשתייכים ביישובים הורים
שק 100 של סכום ישלמו 5-1 רונים

 בעשירונים חוגים על ואילו בשנה, לים
שק 200 ישלמו ,10-6 יותר, גבוהים

בשנה. לים
המ רקע על מגיעה ההחלטה כאמור,

 בחודשים השוררת הביטחונית תיחות
 הדרום ובאזור עזה עוטף באזור האחרונים

להת שנאלצים באזור, הילדים ומצב
החוגים החיים. שגרת שיבוש עם מודד

 שפות כגון תחומים, של במגוון יינתנו
 טכנולוגיה עברית), ערבית, (אנגלית,

וח יזמות רובוטיקה, ומדעים(מחשבים,
 וספורט שחייה וסביבה, טבע דשנות),

לחי אומנויות מכשירים, (התעמלות
 מוזיקה וכדורגל), כדורסל שהמט, מה,

ההו ועוד). קולנוע (תיאטרון, ואמנות
 של הקהילתיים במרכזים יתקיימו גים

הארצית. למתנ״סים החברה
ומו בנט אומר אנחנו" הוא "הדרום

 בדרום המתוח הביטחוני "למצב סיף:
חיי על השפעה יש האחרונים בחודשים

 מתח שינה, בשעות מחסור התלמידים.
 של הנפשי המצב על משפיעים וחרדה

 הלימודים בשנת לכן וילד. ילדה כל
 הפוגה לתלמידים ניתן אנחנו הקרובה
 לכל חוג ונעניק הצהריים אחר בשעות

ולאפ התלמידים את להעשיר כדי ילד,
 המחויבות לכולם. חווייתית פעילות שר

יצי להעניק היא הדרום לתושבי שלנו
 זה חינוכי. וגם פיזי גם וביטחון, בות

נש כך יימשך שהמצב וככל להם, מגיע
 את לחזק נמשיך נוספים. צעדים גם קול

,צח צילום:מחם בשדרות \'ל3 פג^תמלא". גיבוי להם ולהעניק הדרום תושבי


