קייטנות קיץ ילדים ונוער

קיץ 2016

דבר ראש המועצה

תושבים יקרים,
אני שמח להגיש לכם את תוכנית הפעילות והקייטנות של המועצה לקיץ הקרוב.
גם השנה תיישם המועצה את החלטת משרד החינוך לפעילות קיץ לילדי כיתות
א'-ב' ,במסגרת בתי הספר.
יתר קייטנות המועצה הותאמו לצרכים המשתנים של ההורים .בין היתר ,מוצעת
קייטנה נוספת לילדי א'-ב ,אשר יוכלו להשתלב בה בתום שלושת השבועות בבית
הספר.
הקיץ יהיה מלא באתגרים ובתוכניות חדשות .בבניית התכנים הושקעו מאמצים
רבים ,כדי להביא להיצע רחב ועשיר של פעילויות.
כמו כן שמנו לנו למטרה לשאוף לכך ,שכל ילדי המועצה ובני הנוער ישתתפו באחת
מהפעילויות.
התכנית אטרקטיבית וכוללת אטרקציות רבות אשר בוודאי יתנו מענה מספק
לכולם.
אני מזמין אתכם להירשם ולהשתלב בשפע הפעילויות .
קיץ מהנה ובטוח
שלכם,
עמיר ריטוב
ראש המועצה

כללי הרשמה לקייטנות
הפעילות בקייטנות בכפוף לתקנון של כל קייטנה.
פתיחת קייטנה מותנית במספר נרשמים מינימאלי.
מספר המקומות מוגבל בכל אחת מהקייטנות ( לאחר סיום ההרשמה,
ניתן להירשם על בסיס מקום פנוי בלבד).
למועצה האזורית שמורה הזכות לשינויים ו/או תוספות לתכניות והפעילויות.
כמו כן לתשומת ליבכם בחודשי הקיץ ,כולל בתקופת הקייטנות מתבצעות עבודות שונות
במוסדות החינוך ,על מנת להכינם לשנת הלימודים תשע"ז .
ברישום אחים/יות ,תינתן הנחה הבאה:
כֿ ילד ראשון תשלום מלא.
כֿ ילד שני 5%( 10% -מכל קייטנה).
כֿ ילד שלישי 15% -הנחה 5%( .מכל קייטנה).
* ההנחות הנ"ל אינן כלולות לנרשמים לתכנית "בית הספר של החופש הגדול".
הנחות לקייטנות – יש למלא טופס ייעודי לכך במחלקת רווחה ,עד לתאריך 15.06.16
שימו לב :התשלום לקייטנה יבוצע במלואו עד קבלת התשובה מוועדת הנחות לקייטנות.
תנאי תשלום –עד שלושה תשלומים ללא ריבית ( יולי ,אוגוסט  ,ספטמבר )
שימו לב ,לנרשמים במיניפיי התשלום הראשון יורד במעמד הרישום!
על היעדרות של שבוע ומעלה שידועה מראש במועד הרשום בלבד עד ( 20/6חופשה וכו'),
יינתן זיכוי יחסי לאחר בדיקה .במקרה של מחלה של  5ימים ומעלה ברצף  ,יינתן החזר
של  50%בהצגת אישור רפואי בלבד.
במקרים של ביטול הרשמה( בין התאריכים  )20.6.16-1.7.16יגבו דמי ביטול על סך ,₪ 80
לאחר תחילת הקייטנה לא יתקבלו ביטולים.
זיכויים יטופלו בסיום הקייטנות.
בקייטנת אוגוסט לא ניתן יהיה להירשם על בסיס יומי.
ההרשמה בין התאריכים. 10.5.16-20.6.16 :
את טפסי ההרשמה ניתן להוריד מאתר המועצהlev-hasharon.com :
דרכי הרשמה ותשלום:
 -Minipayדרך קישור באתר המועצה
מוקד הרשמה לקייטנות במשרדי המועצה האזורית לב השרון בין השעות 8:00-15:00
בטל 09-7965134 -ו/או באמצעות פקס שמספרו 0722579654
העברת טפסי רישום סרוקים במייל kit@lev-hasharon.com
להתראות בקייטנות ובפעילויות השונות
מנהלי המחלקות

רישום באמצעות האינטרנט בכרטיס אשראי
במערכת הMINIPAY -
אז איך מתחילים...
כֿ נכנסים לאתר המועצה lev-hasharon.com
כֿ בוחרים באייקון – רישום לקייטנות לב השרון
כֿ מאשרים את התשלום עבור קייטנות "לב השרון" ונכנסים למערכת.
כֿ ממלאים את פרטי התלמיד/ה בוחרים כיתת טרום חובה/חובה -גני ממ"ד בלבד בוחרים
את היישוב ושם הגן בו לומד התלמיד/ה בוחרים סוג תשלום האם ברצונכם לרשום:
(הסכום לתשלום מוצג אוטומטית לפי בחירתכם).
כֿ מאשרים את התקנון.
כֿ ניתן לשלם עבור ילד נוסף במשפחה (בכל קייטנה שהיא) ,על מנת לקבל הנחת אחים,
ע"י הקשה על תלמיד נוסף .הנחת אחים תתאפשר במעמד הרישום.
כֿ הזינו את פרטי כרטיס האשראי
(פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במערכת לאחר התשלום).
התשלום הראשון יבוצע בזמן הרישום.
אישור תשלום יישלח לדוא"ל שמסרתם.

מחלקת גני הילדים

קייטנת ירוק בלב
גילאים :מיועדת לילדים בגילאי 3-5
מקום :גני הילדים
תאריכים 3.7.16-28.7.16 :ימי א'-ה' בין השעות 7:40-13:00
מחיר ,₪ 1100 :לנרשמים עד לתאריך 20.6.16
לאחר מועד זה התשלום יהיה  ₪ 1200על בסיס מקום פנוי
מה בקייטנה :תוכנית עשירה ומגוונת.
ארוחת בוקר ,כובע וחולצה לכל נרשם.
פתיחת הקייטנה מותנית בהשתתפות של  20ילדים מינימום.
(בגן שבו לא תיפתח קייטנה הילדים יצטרפו לגנים אחרים)

פרטים אודות קייטנות צהרונים בגני ילדים יולי-אוגוסט
מפורסמים תחת המחלקה לנוער וחינוך משלים

אנו מזמינים אתכם להצטרף לתוכנית של משרד החינוך
בשיתוף המועצה האזורית לב השרון ,אשר תתקיים בכל בתי
הספר בהם לומדים הילדים .התוכנית תכלול פעילויות מגוונות
בהלימה לחזון החינוכי של המועצה ולנושא המרכז שיקבע על ידי משרד
גילאים :תלמידים בוגרי כיתות א' ו ב'.
תאריכים :מה 3.7.16-ועד ה( 21.7.16-כולל) בימים א'-ה',
בין השעות 08:00-13:00
מחיר ₪ 450 :לתלמיד עבור השתתפות בתוכנית  +הסעה (לזכאים).
(לא ניתן לשלם עבור חלק מהתקופה)
מה בקייטנה:
פעילויות תרבות ,למידה והעשרה בנושאי אמנויות ,ספורט ,חינוך סביבתי,
קריאה להנאה ועוד
פעילויות חברתיות-ערכיות בדגש על מעורבות חברתית.
"ימי שיא" בנושאים ערכיים-חינוכיים.
הפעילויות תועברנה ע"י מורים ,מדריכים ומפעילים חיצוניים
רכזת  :גילה ברנס
ניתן להירשם לצהרון המשך לקייטנה בבית הספר בין השעות 13:00-16:00
הכולל ארוחת צהריים חמה ופעילות לפרטים :ירון 052-2222533
 yaron_amit1@walla.comעמותת הספורט 09-7964076

שימו לב :לאחר סיום קייטנת
החופש הגדול תהיה לילדים
(מגילאי א-ב) אפשרות להירשם
לקייטנת חוגים והעשרה
(לגו אתגרי או השף הצעיר)
במחלקת נוער וחינוך משלים,
מהתאריך 24.7.16-28.7.16
בעלות של ₪ 800
(הסעה אפשרית על בסיס מקום
פנוי)

מחלקת חינוך

תכנית "בתי הספר של החופש הגדול"

מחלקת חינוך

קייטנת כיופים בלב -חט"צ
אנו מזמינים אתכם לבלות את ארבעת השבועות הראשונים של החופש הגדול
בקייטנת החטיבות הצעירות.
הקייטנה תופעל ע"י סייעות החטיבות הצעירות ומפעילים חיצוניים
בקייטנה ישולבו מגוון פעילויות והפעלות בתחומים שונים ביניהן :יוגה ,אמנות,
משחקי מים ,סיפור בתנועה ,קוסמות ,סדנת מדע ויצירה ,תאטרון ועוד.
גילאים :בוגרי גן חובה מהחטיבה הצעירה
תאריכים 3.7.16-28.7.16 :ימי א-ה' בין השעות 7:45-13:00
מקום הקייטנה :בחטיבה הצעירה בה לומדים הילדים במהלך כל השנה (ללא
יציאה מבתיה"ס)
מחיר ₪ 1100 :למשתתף לא כולל הסעה ,תוספת עבור הסעה  200ש"ח
בקייטנה תוגש ארוחת בוקר :לחם  +ממרחים  +ירקות חתוכים.
ניתן להירשם לצהרון המשך לקייטנה בבית הספר בין השעות 13:00-16:00
הכולל ארוחת צהריים חמה ופעילות לפרטים :ירון 052-2222533
 yaron_amit1@walla.comעמותת הספורט 09-7964076

גילאים :מיועדת לילדים בגילאי 3-5
תאריכים 3.7.16-28.7.16 :ימי א'-ה' בין השעות 13:00-16:30
מחיר ₪ 890 :לנרשמים עד לתאריך ה20.6.16-
לאחר מועד זה התשלום יהיה  ₪ 990על בסיס מקום פנוי.
מה בקייטנה :חוגים והעשרות ,ארוחת צהרים חמה,
המשך רציף של מסגרת הבוקר באווירה ביתית וכייפית.
פתיחת הקייטנה מותנית בהשתתפות של  12ילדים מינימום.
(בגן בו לא תפתח קייטנה תנתן אפשרות לצרף לגנים אחרים).
אין אפשרות להרשמה ע"ב מקום פנוי.

קייטנת הצהרונים – מחזור אוגוסט
תאריכים  31.7.16-10.816 :ימי א-ה
שעות:
₪ 600 – 7:40-13:00
₪ 880 – 7:40-16:30
סיום הרשמה  :בתאריך 20.6.16
לאחר מועד זה התשלום יהיה ₪ 700/980
על בסיס מקום פנוי.
מה בקייטנה  :חוגים והעשרות  ,ארוחת צהרים חמה  ,המשך רציף של מסגרת
הבוקר באווירה ביתית וכייפית .
פתיחת הקייטנה מותנית בהשתתפות
של  12ילדים מינימום.
(בגן בו לא תפתח קייטנה תנתן
אפשרות לצרף לגנים אחרים).
אין אפשרות להרשמה ע"ב יומי או מקום פנוי.

המחלקה לנוער וחינוך משלים

קייטנת צהרונים – מחזור יולי

המחלקה לנוער וחינוך משלים

קייטנת חוגים והעשרה
קייטנת החוגים היא קייטנה מקצועית המתמקצעת בתחומים השונים,
מדריכי הקייטנה הם מדריכי חוגים ,בוגרים לאחר הצבא בעלי ניסיון רב.
ניתן לבחור אחת מהקייטנות המקצועיות הבאות:
תכנית הקייטנה תישלח לנרשמים בלבד.
גילאים :בוגרי כיתות ג'-ו'
תאריכים3.7.16-28.7.16 :
שעות 8:00( 8:00-13:00 :התכנסות 8:30,תחילת פעילות)
מקום :קריית חינוך "דרור"
סיום הרשמה :בתאריך 20.6.16
המחיר כולל ,ארוחת בוקר (לחמניה 2 ,סוגי מריחה ושתייה קרה).

להלן היצע הקייטנות:
קייטנת מבוכים ודרקונים
בקייטנה נחווה הרפתקאות מדהימות בעולם הפנטזיה ונכנס לדמויות של
גיבורים אגדיים ואפילו גיבורי-על,)Super Heroes( ,
נאתגר את עצמנו במשחקי אסטרטגיה וטקטיקה כגון מג'יק ו"אבירי הקסם"
ובעוד פעילויות מדליקות וכיפיות שאפשר לפגוש בקייטנת מבוכים ודרקונים.
בקייטנה ישתלבו ימי בריכה  ,יום קולנוע ,מתנפחים ועוד
המחיר כולל ,ארוחת בוקר (לחמניה 2 ,סוגי מריחה ושתייה קרה).
עלות קייטנה  ₪ 1800 -תוספת הסעה ₪ 300

קייטנת השף הצעיר
הקיץ ,קייטנת "השף הצעיר" ,מביאה חוויה קולינרית יוצאת דופן!
בואו ללמוד על ולהתנסות בחומרי גלם שונים ומשונים.
מהבסיסיים ביותר למורכבים והאקזוטיים!
בקייטנת השף הצעיר נכין בכל יום לפחות שני מתכונים שונים בספקטרום
הרחב ביותר במטבח – מלוחים ,מתוקים ,אפייה ,בישול ,מנות קרות ועוד!
נלמד ממקור ראשון כיצד מתנהגים חומרי הגלם ואיך מכינים מחומרים
פשוטים מנות מורכבות ומיוחדות ,כל זאת תוך כדי עשייה ובישול.
בקייטנה ישתלבו ימי בריכה ,יום קולנוע ,מתנפחים ועוד
מתנה לכל משתתף – סינר וכובע שף!
עלות קייטנה ( ₪ 2100 -כולל חומרים) תוספת הסעה ₪ 300

לראשונה בלב השרון תתקיים קייטנה לילדים המעוניינים
לחוות את אומנויות הבמה במסגרת מקצועית ויצירתית בהנחיית
בר חייטוב ודנה קבסה .במהלך הקייטנה יעברו הילדים סדנאות בנושאים:
משחקי תאטרון ,היפ הופ וברייקדאנס ,משחק מול מצלמה,
מופע פופ מיוזיקל ,תיפוף גוף ,תנועה תיאטרלית ,פיתוח קול ,מסכות,
הגשת שיר ,יציאת קליפ ועוד הפתעות .בנוסף יעברו הילדים סדנאות
אמנים ומגוון נושאי במה.
בקייטנה ישתלבו ימי בריכה ,יום קולנוע ,מתנפחים ועוד
*יחס אישי ופרטני לכל תלמיד.
עלות קייטנה  ₪ 1800 -תוספת הסעה ₪ 300

קייטנת לגו אתגרי
קייטנות הקיץ מבית מהנדסים צעירים הינן קייטנות המשלבות לגו ,מנועים,
הכרת עולם התכנות ,צילום ,קומיקס וניסויים מדעיים.
מדי יום נבנה דגם לגו ממונע ,נתכנת את תנועותיו ,נשחק איתו
ונעשה ניסוי מדעי שישלב בין עולם המדעים לעולם חמשת
החושים.
בקייטנה ישתלבו ימי בריכה  ,יום קולנוע ,מתנפחים ועוד
אלברט איינשטיין אמר" -מה שחשוב הוא לא להפסיק לשאול"
בקייטנת המהנדסים הצעירים זו תהיה המנטרה היומית...
אז אם יש לכם ילדים שאוהבים לשאול ולחקור -מקומם אתנו
ואנחנו מחכים להם.
עלות קייטנה ( ₪ 1900 -כולל חומרים) תוספת הסעה ₪ 300

שימו לב :ניתנת האפשרות לילדים בגילאי א-ב
להירשם לקייטנת חוגים והעשרה
(לגו אתגרי או השף הצעיר)
מהתאריך 24.7.16-28.7.16
בעלות של ₪ 800
(הסעה אפשרית על בסיס מקום פנוי)

המחלקה לנוער וחינוך משלים

קייטנת אמנויות הבמה

המחלקה לנוער וחינוך משלים

קייטנת קיץ עולמי בלב השרון
מקום :קריית חינוך "דרור"
תאריכים 3.7.16-28.7.16 :ימים א' –ה' בין השעות 8:00-13:00
מחיר ₪ 1750 :כולל הסעות
סיום הרשמה  :בתאריך 20.6.16
לאחר מועד זה התשלום יהיה  ₪ 1850על בסיס מקום פנוי
מה בקייטנה :מגוון רב של פעילויות חווייתיות וחינוכיות ,ימי בריכה ,לונה
פארק ,ספארי ,פארק אתגרי ביער קדימה ,פארק המים האי בעזריאלי ,יום
קולנוע ועוד פעילויות רבות.
מדריכי הקייטנה הינם מדצ"ים שהוכשרו להדרכה ,בריכוזו של מדריך בוגר.
המחיר כולל הסעות ,אבטחה ,ארוחת בוקר ,תלבושת וכניסה לאתרים.

כדורגל ,כדורסל -בקריית החינוך "דרור"
התעמלות ואקרובטיקה  -בבי"ס " הדר השרון"

מחזור א' -בוגרי כיתות ג'-ו'
תאריכים 03.7.16-21.7.16 :ימים א'-ה' (לא כולל ימי שישי)
בין השעות 8:00-13:00
מחיר ₪ 1650
למעוניינים בהסעה תוספת ( ₪ 350מותנה במס' נרשמים)
רכזי הקייטנה:
כדורגל  -חנן רותם052-4317095 :
כדורסל  -ניר גולן052-2519191 :-
אקרובטיקה  -חגית דיסקין054-7517520 :
יהודה הובר 054-3123142 -

מחזור ב' -בוגרי כיתות גן-ו'
תאריכים 25.7.16-4.8.16 :ימי א'-ה' (לא כולל ימי שישי)
בין השעות 8:00-13:00
מחיר ₪ 1200
למעוניינים בהסעה תוספת ( ₪ 250מותנה במס' נרשמים)
רכזי הקייטנה:
כדורגל -חנן רותם052-4317095 :
כדורסל -ניר גולן052-2519191 :-
אקרובטיקה -חגית דיסקין054-7517520 :
יהודה הובר054-3123142 :
מה בקייטנה :לימוד יסודות בענפים השונים ,משחקי פנאי ונופש ,ניווט
ספורטיבי ,אליפויות וטורנירים נושאי פרסים ,מפגשים עם קבוצות אורחות,
שחקנים ומאמנים אורחים בעלי שם ,הפעילות באמצעות ציוד משופר ומיוחד.
ובנוסף :ימי בריכה ,כייף ואטרקציות.
*לתשומת לב ההורים:
צוות מאמנים ומדריכים מוסמכים ומנוסים
דגשים חברתיים חינוכיים ,אבטחה וליווי רפואי צמוד ,מספר המקומות מוגבל
הרשמה :אצל רכזי הקייטנה ובמשרדי העמותה בימי ראשון ורביעי ,בשעות
 17:00-20:00טלפון09-7964076 :

עמותת הספורט לב השרון

קייטנת ספורט

המועצה האזורית לב השרון
מחלקת נוער וחינוך משלים

נמשכת ההרשמה לצהרונים במועצה לשנת תשע"ז
צהרוני לב השרון מהווים המשך טבעי למסגרת הבוקר ,מעניקים סביבה
לימודית והנאה לילדים וממלאים את אחה"צ בתוכן ובכייף.

 מרחב מוכר לילדים
 כח אדם מיומן ומנוסה
 העשרות וחוגים קבועים
 הפעלות והצגות בחגים
 ארוחת צהרים חמה

טפסי ההרשמה ניתן להוריד
מאתר המועצהlev-hasharon.com :

						
						

בברכה,
רותם עמוס
מנהלת המחלקה
מרב מגן
מנהלת מדור צהרונים

