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קייטנות קיץ
ילדים ונוער
קיץ 2018

מועצה אזורית לב השרון

לב השרוןאת אפליקציית סרוק והורד 
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תושבים יקרים, 

אנו שמחים להגיש לכם את תכנית הפעילות והקייטנות של המועצה 
לקיץ 2018

והפעילויות, כדי  לקראת כל קיץ אנו מרחיבים את מגוון הקייטנות 
להתאימם לצרכים המשתנים של ההורים, הילדים ובני הנוער.

א’-ג’,  כיתות  לילדי  הגדול,  החופש  של  קייטנה  תתקיים  השנה  גם 
במסגרת בתי הספר במחיר מסובסד.

והתאימה  הכלליות  הקייטנות  מחירי  את  השנה  הוזילה  המועצה 
אותם לצו מחירי הפיקוח על הקייטנות הציבוריות של משרד הפנים, 
וקייטנת הספורט  והעשרה  כגון קייטנת חוגים  בקייטנות מקצועיות 

המחירים נשארו זהים למחירי שנת הלימודים תשע”ז.
בחוברת,  מהמוצע  אחרות  בקייטנות  להשתלב  שיעדיפו  תלמידים 

יוכלו לעשות זאת.
בבניית התכנים הושקעו מאמצים רבים ע”י מובילי התכניות במחלקות 
המועצה השונות וכל זאת במטרה לבנות תכניות מעשירות וחוויתיות.
בנוסף, שמנו לנו למטרה לשאוף לכך, שכל ילדי המועצה ובני הנוער 

ישתתפו באחת מפעילויות הקיץ.
לבני הנוער הוכן היצע פעילות הכולל טיולים, לילות לבנים ופעילויות 
בישובים. התכנית אטרקטיבית וכוללת אטרקציות רבות אשר בוודאי 

יתנו מענה מספק לכולם )התוכנית תחולק ביישובים(
זה המקום להודות למנהלי המחלקות ולמנהלי הקייטנות על ההשקעה 

הגדולה וההתמודדות עם האתגרים שבהובלת הפעילות.
 

אני מזמינה אתכם להזדרז ולהירשם.

בברכה,
פנינה אמויאל משה

מנכל”ית המועצה

קיץ מהנה ובטוח
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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 שמורה הזכות לשינויים ו/או תוספות לתכניות והפעילויות.
כמו כן לתשומת ליבכם בחודשי הקיץ, כולל בתקופת הקייטנות 

מתבצעות עבודות שונות במוסדות החינוך, כחלק מהערכות לפתיחת 
שנת הלימודים תשע”ט.

לקבלת הנחת רווחה, יש למלא טופס באמצעות
העובד/ת הסוציאלי/ת, עד לתאריך 30.5.18

לאחר תאריך זה לא יתקבלו בקשות להנחה

ברישום אחים/יות, תינתן הנחה לקייטנות המנוהלות ע”י מחלקות 
המועצה למעט קייטנת החופש הגדול וקייטנת עמותת הספורט בלב 

השרון:
• ילד ראשון: תשלום מלא.

• ילד שני: 10% מהמחיר הנמוך מביניהם
• ילד שלישי: 15% הנחה לשלושת הילדים 

לא יינתנו הנחות לקייטנות “בית הספר של החופש הגדול”
וקייטנת עמותת הספורט לב השרון 

עד שלושה תשלומים ללא ריבית ) יולי, אוגוסט, ספטמבר(
שימו לב, לנרשמים במיניפיי ומשלמים בכרטיסי אשראי 

התשלום הראשון יורד במעמד הרישום!

כללי הרשמה לקייטנות

הנחות:

תנאי תשלום:
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• בשל היעדרות של שבוע ומעלה שידועה מראש ונמסרה במעמד 
הרישום )חופשה וכו’(, ייגבה הסכום היחסי. לא יוחזר כסף על היעדרות 

במהלך הקייטנה לאחר הרישום כולל בקשות לביטול השתתפות 
בקייטנה.

• במקרה של מחלה הנמשכת מעל חמישה ימים ברצף, יינתן החזר של 
50% בהצגת אישור רפואי בלבד. 

• ביטול הרשמה )בין התאריכים 10.6.18-1.7.18( יגבו דמי ביטול על סך 
80 ₪, לאחר תחילת הקייטנה לא יתקבלו ביטולים.

• הזיכויים יטופלו בסיום הקייטנות בלבד!
• אין החזרי כספים בקייטנת “בית הספר של החופש הגדול”

בקייטנת אוגוסט לא ניתן יהיה להירשם על בסיס יומי אלא הרשמה 
לכל ימי הקייטנה בלבד!.

ההרשמה לקייטנות תתקיים
בין התאריכים: 14.6.18 – 1.5.2018

לאחר מועד זה ההרשמה הינה על בסיס מקום פנוי בלבד

lev-hasharon.com :את טפסי ההרשמה ניתן להוריד מאתר המועצה

• טופס מקוון באתר המועצה
•  Minipay - דרך קישור באתר המועצה 

• מוקד הרשמה לקייטנות במשרדי המועצה 
בין השעות 8:00-15:00 בטל’: 09-7965134  

ו/או באמצעות פקס שמספרו 072-2579654.
באחריות הרושם לוודא טלפונית הגעת הפקס למשרד הרישום.

 kit@lev-hasharon.com העברת טפסי רישום סרוקים במייל •
)ניתן לשלוח צילום הטופס מהנייד למייל המוקד(

מדיניות החזרי כספים

דרכי הרשמה ותשלום:

* לקייטנות המועצה פרט לקייטנה “בית ספר של החופש הגדול”
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]השג את תשומת הלב של הקוראים באמצעות ציטוט משמעותי מהמסמך, או השתמש בשטח זה כדי 
 להדגיש נקודת מפתח. כדי למקם תיבת טקסט זו בכל מקום בעמוד, פשוט גרור אותה.[

  

 סופי:__________________הנחה:______________ סכום 

מייקרים צעירים

מייקרים צעירים



-6-

קייטנת ירוק בלב

גיל: מיועדת לילדים בגילאי 3-5
מקום: גני הילדים בישובי המועצה

תאריכים: 1.7.18 26.7.18- ימי א'-ה' בין השעות 7:40-13:00
מחיר: 920 ₪ )בכפוף לאישור משרד החינוך(  לנרשמים עד לתאריך 14.6.18

לאחר מועד זה התשלום יהיה 1,020 ₪ על בסיס מקום פנוי.

מה בקייטנה: תוכנית עשירה ומגוונת.
ארוחת בוקר מזינה וחולצה לכל נרשם.

פתיחת הקייטנה מותנית בהשתתפות של 20 ילדים מינימום.
)בגן שבו לא תיפתח קייטנה הילדים יצטרפו לגנים אחרים(.

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

* יתכנו  שינויים בתכנית הקייטנה

מחלקת גני ילדים 
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אנו מזמינים אתכם להצטרף לתוכנית של משרד החינוך בשיתוף המועצה, אשר 
תתקיים בכל בבתי הספר היסודיים במועצה.

התוכנית תכלול פעילויות מגוונות בהלימה לחזון החינוכי של המועצה ולנושא המרכז 
שיקבע על ידי משרד החינוך.

גיל: תלמידים בוגרי כיתות א'-ג'.
תאריכים: מה-1.7.18 ועד ה-19.7.18 )כולל( בימים א'-ה', בין השעות 08:00-13:00
מחיר: 450 ₪ לתלמיד עבור השתתפות בתוכנית + הסעה לזכאים במהלך שנת 

הלימודים )לא ניתן לשלם עבור חלק מהתקופה(.
התכנית כוללת ארוחת בוקר )לחם מחיטה מלאה + ממרח + ירק(.

מה בתכנית: 
פעילויות תרבות, למידה והעשרה בנושאי אמנויות, ספורט, חינוך סביבתי, קריאה 

להנאה ועוד
פעילויות חברתיות-ערכיות ומעורבות חברתית.

"ימי שיא" בנושאים ערכיים-חינוכיים.
הפעילויות תועברנה ע"י מורים, מדריכים ומפעילים חיצוניים

רכזת: גילה ברנס

* יתכנו  שינויים בתכנית הקייטנה

המחלקה לחינוך 

תכנית “בתי הספר של החופש הגדול” 
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בוגרי הגן בחטיבות הצעירות

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 ביניהם: ספורט, אמנות, 

תיאטרון, מדעים , מוסיקה ועוד. 

גיל: בוגרי גן חובה מהחטיבה הצעירה.
תאריכים: 1.7.18-26.7.18, ימי א-ה’ בין השעות 7:45-13:00

מקום הקייטנה: בחטיבה הצעירה בה לומדים הילדים במהלך כל השנה )ללא יציאות 
לפעילויות חוץ(

מחיר: 920 ₪ )בכפוף לאישור משרד החינוך( למשתתף עד לתאריך ה-14.6.18  לא 
כולל הסעה, תוספת עבור הסעה  200 ₪ לכל קייטנה.   

לאחר מועד זה התשלום יהיה 1,020 ₪ על בסיס מקום פנוי.

בקייטנה תוגש ארוחת בוקר: לחם + ממרחים + ירקות חתוכים.

* יתכנו  שינויים בתכנית הקייטנה

קייטנת “כיופים בלב”

המחלקה לחינוך 
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קייטנת צהרונים – מחזור יולי

גיל: מיועדת לילדים בגילאי 3-5
תאריכים: 1.7.18-26.7.18, ימים א’-ה’ בין השעות 13:00-16:30

מחיר:  935 ₪ לנרשמים עד לתאריך ה-14.6.18  
לאחר מועד זה התשלום יהיה 1,035 ₪ על בסיס מקום פנוי.

מה בקייטנה:  חוגים והעשרות, ארוחת צהרים חמה, המשך רציף של מסגרת הבוקר 
באווירה ביתית וכייפית עם הצוות המוכר והאהוב. 

* יתכנו  שינויים בתכנית הקייטנה

קייטנת צהרון – חט”צ בין ההדרים והדר השרון 

תאריכים: 1.7.18-26.7.18, ימים א’-ה’ בין השעות 13:00-16:30
מחיר:  935 ₪ )בכפוף לאישור משרד החינוך( לנרשמים עד לתאריך ה-14.6.18  

לאחר מועד זה התשלום יהיה 1,035 ₪ על בסיס מקום פנוי.
מה בקייטנה:  חוגים והעשרות, ארוחת צהרים חמה, המשך רציף

של מסגרת הבוקר באווירה ביתית וכייפית 
עם הצוות המוכר והאהוב. 

* יתכנו  שינויים בתכנית הקייטנה

קייטנת הצהרונים – מחזור אוגוסט

תאריכים:  10.8.18-29.7.18  ימי א-ה
שעות:

7:40-13:00 – 640 ₪ )בכפוף לאישור משרד החינוך(
7:40-16:30  – 795 ₪  )בכפוף לאישור משרד החינוך(

סיום הרשמה : בתאריך 14.6.18 לאחר מועד זה התשלום יהיה 740/895 ₪ על בסיס 
מקום פנוי.

מה בקייטנה: חוגים והעשרות, ארוחת צהרים חמה, הפעלות באווירה ביתית וכיפית
עם הצוות המוכר והאהוב. 

* יתכנו  שינויים בתכנית הקייטנה

המחלקה לנוער וחינוך משלים 
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קייטנת חוגים והעשרה

קייטנת החוגים היא קייטנה מקצועית המתמקצעת בתחומים השונים, מדריכי 
הקייטנה הם מדריכי חוגים, בוגרים לאחר צבא בעלי ניסיון רב.

ניתן לבחור אחת מהקייטנות המקצועיות.
תכנית הקייטנה תישלח לנרשמים בלבד.

גיל: בוגרי כיתות א’-ו’.
תאריכים: 1.7.18-26.7.18

שעות: 8:00-13:00 )8:00 התכנסות, 8:30 תחילת פעילות(
מקום: קריית חינוך “דרור”

סיום הרשמה : בתאריך 14.6.18, 
לאחר מועד זה, ההרשמה על בסיס מקום פנוי ובעלות נוספת של 100 ₪.

המחיר כולל: ארוחת בוקר )לחמניה, 2 סוגי ממרחים ושתייה קרה(.

המחלקה לנוער וחינוך משלים 
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המחלקה לנוער וחינוך משלים 

**אנחנו דואגים לכל הפעילות. כל המשתתפים מקבלים את הדגמים שבנו הביתה, 
ולכם נשאר רק לצלם את החוויה.

עלות קייטנה - ₪2000 )כולל חומרים(
)בכפוף לאישור משרד החינוך( תוספת הסעה ₪300

קייטנת אמנויות הבמה

קייטנת “ממריאים“
קייטנת ממריאים, המשלבת שני נושאי לימוד עיקריים המשתייכים ישירות לשניים מן החוגים אותם 

אנו מקיימים במהלך השנה:
חוג הטיסנאות ופלאי התעופה: בו בונים דגמים של מטוסים וטילים, לומדים על עקרונות התעופה 

והאווירונאוטיקה ויוצאים להטיס ולשגר. 
חוג הטכנוטריק: בו לומדים את העקרונות והחוקים הפיזיקליים החלים במרחב, באופן חווייתי ביותר. 

כל משתתף בונה את הדגם שלו ובסיום הבניה לוקח אותו הביתה.
בקייטנה זו, אנו משלבים את שני העולמות, נלמד, נתנסה ונבנה מכל אחד מהעולמות אותם אנו 

מלמדים:
בטיסנאות, נבנה 4 דגמים, ביניהם טיל שעף לגובה של כ-8 קומות ע”י לחץ אוויר, ואת המסוק 

המפורסם והמבוקש שלנו.
בטכנוטריק, נבנה 4 דגמים, ביניהם דינוזאור מהלך אשר מונע ע”י מנוע חשמלי!! ואת משגר טיסני הנייר 

שמספק לכולם חוויה אדירה של שיגור טיסנים מנייר!
* יתכנו  שינויים בתכנית הקייטנה

להלן היצע קייטנת חוגים והעשרה:

אוהבים לשחק?לרקוד? להופיע?  - ייחודי למועצה אזורית לב השרון 
השנה תוכנית חדשה יצירתית ואירוח של מגוון סדנאות אומן אורח, בכל שבוע. 

הקייטנה משלבת תאטרון ומחול ומועברת ע”י  דנה קבסה שחקנית זמרת ומורה לפיתוח קול בוגרת 
סמינר הקיבוצים, שחקנית בתאטרון הקאמרי ומנהלת ביה”ס לאמנויות הבמה במועצה אזורית לב השרון 

, ובר חייטוב מנהלת סטודיו DANCE-B  וחוגי מחול והיפ הופ במועצה אזורית לב השרון, רקדנית 
וכוריאוגרפית בוגרת וינגייט.

בתכנית: אימפרוביזציה בתנועה ובתאטרון, עיצוב דמויות בתאטרון, בימוי
סצנות בשילוב ריקוד ומשחק, היפהופ, ג’אז, לירי, נוי סטייל, טכניקה וגמישות,

פיתוח קול והגשה קולית, , כתיבה והלחנת שירים, עיצוב דמויות דרך
איפור ותלבושות , משחק מול מצלמה, ליצנות, קרקס ,תיפוף גוף

וסדנת מקצבים , מסכות ימי בריכה ועוד....
*יחס אישי ופרטני לכל תלמיד/ה.

עלות קייטנה - ₪1,800  )בכפוף לאישור משרד החינוך(  תוספת הסעה ₪300
* יתכנו  שינויים בתכנית הקייטנה
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המחלקה לנוער וחינוך משלים 

בקייטנת הניווט נלמד על התמצאות בעזרת מפה ומצפן, נלמד על סוגי מפות, נעשה 
תרגילים שונים ומיוחדים

נתאמן בהליכה וריצה עם מפה ומצפן, נשחק במשחקי ניווט מגוונים ומאתגרים, נחפש 
ונחביא תחנות, “חפש את המטמון”, נכין מפות ומסלולי ניווט.

בכל פעם נגוון בתרגילים אחרים מעניינים וכמובן הכי חשוב בספורט הניווט אנו  לומדים 
על עבודת צוות התמצאות וכיוונים, 

בטחון עצמי, אחריות והתנהגות ספורטיבית ושמירה על סביבה מרחבית.

מה צריך להביא?
נעלי ספורט/הליכה, ביגוד ספורטיבי נוח, מצפן למי שיש, מצב רוח טוב

מיועד  לכולם – למי שיש רקע וגם למי שאין רקע בניווט
הקייטנה מתאימה גם לבנים וגם לבנות
ניווט ספורטיבי – ספורט, מחשבה, טבע

אז אל תתלבטו - בואו ונווטו!
* יתכנו  שינויים בתכנית הקייטנה

עלות קייטנה - ₪1800   )בכפוף לאישור משרד החינוך(
תוספת הסעה ₪300

חדש!!! קייטנת ניווט ספורטיבי



-13-

מבית היוצר של רובוכייף
סדנאות רובוטיקה, סדנאות מייקרים - במהלך הקייטנה יחשפו הילדים לעולם

המייקינג – עולם של עשייה, יצירה וכיף גדול באמצעות שיטת לימוד פעילה וחווייתית 
המבוססת על ביצוע פרויקטים טכנולוגיים המשלבים רכיבי חשמל ואלקטרוניקה. 

.סדנאות תכנות- גרפיקה  אינטואיטיבית. סדנאות ארדואינו –בקר מחשב   על חומרה 
זולה, גמישה וקלה לשימוש ולתכנות, סדנאות עיצוב בתלת ממד –טכנולוגיה חדשנית 

שתאפשר להם לתכנן, לעצב וליצור מוצרים ולמצוא פתרונות לצרכיהם המגוונים ועוד 
תכנים רבים ומגוונים.

 
סדר ימי קייטנה ופירוט נושאים מדויק יינתן בסמוך לפתיחת הקייטנה

עלות קייטנה - ₪1800   )בכפוף לאישור משרד החינוך( תוספת הסעה ₪300

קייטנת מייקרים צעירים

המחלקה לנוער וחינוך משלים 
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גיל: בוגרי כיתות א’-ו’.
תאריכים: 1.7.18-26.7.18

שעות: 8:00-13:00 )8:00 התכנסות, 8:30 תחילת פעילות(
מקום: קריית חינוך “דרור”

סיום הרשמה : בתאריך 14.6.18, לאחר מועד זה המחיר יעלה ב-100 ₪ על בסיס מקום 
פנוי.

מה בקייטנה: מגוון רב של פעילויות חווייתיות וחינוכיות ,ימי בריכה, ימי שיא בקייטנה, 
פעילויות יצירה, לונה פארק, ספארי, הדב הלבן , יום קולנוע ועוד .

מדריכי הקייטנה הינם מד”צים שהוכשרו להדרכה, בריכוזו של מדריך בוגר.
המחיר כולל הסעות, אבטחה, ארוחת בוקר, חולצה וכניסה לאתרים.

תכנית הקייטנה תשלח לנרשמים בלבד!
* יתכנו  שינויים בתכנית הקייטנה

מחיר: 1,520 ₪ )בכפוף לאישור משרד החינוך( כולל הסעות 

קייטנת קיץ עולמי בסימן 70 שנה למדינה

המחלקה לנוער וחינוך משלים 
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כדורגל, כדורסל- בקריית החינוך “דרור”
התעמלות ואקרובטיקה- בבי”ס “ הדר השרון”

גיל: בוגרי כיתות א’-ו’

תאריכים: 1.7.18-26.7.18  ימים א’-ה’ )לא כולל ימי שישי(
בין השעות 8:00-13:00  בעלות של 1550 ₪ )בכפוף לאישור משרד החינוך(

למעוניינים בהסעה תוספת 450 ₪  )מותנה במס’ נרשמים(
רכזי הקייטנה: 

כדורגל-  חנן רותם: 052-4317095
כדורסל- ניר גולן-: 052-2519191

אקרובטיקה-   חגית דיסקין: 054-7517520
                     יהודה הובר: 054-3123142

* יתכנו  שינויים בתכנית הקייטנה

עמותת הספורט לב השרון  

קייטנת ספורט
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עמותת הספורט לב השרון

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 16:00-19:00 
טלפון: 09-7964076
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צהרוני לב השרון מהווים המשך טבעי למסגרת הבוקר,

מעניקים סביבה לימודית והנאה לילדים

וממלאים את אחה”צ בתוכן וחוויה.

<< מרחב מוכר לילדים >>

<< כח אדם מיומן ומנוסה >>

<< העשרות וחוגים קבועים >>

<< הפעלות והצגות בחגים >>

<< ארוחת צהרים חמה >>

<< פיקוח צמוד >>

חגית יהודה שרפי
מנהלת מדור צהרונים

רותם עמוס
 מנהלת המחלקה לנוער וחינוך משלים

מועצה אזורית לב השרון
מחלקת נוער וחינוך משלים

בברכה

נמשכת ההרשמה לצהרונים במועצה
לשנת תשע”ט

טפסי ההרשמה ניתן להוריד מאתר המועצה: 

www.lev-hasharon.com
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ב ב העניינים
העיתון המחודש של המועצה האזורית לב השרון

אפריל 2018 

המועצה שלנו בכף היד שלכם!
כל שירותי המועצה בכף היד שלכם ובקליק אחד. 

רוצים לדווח? 
מהיום תוכלו לעשות זאת דרך הווטסאפ המועצתי
שמספרו 054-9099106 בשעות פעילות המועצה

רוצים לפתוח פניה? לשלם חשבונות או לברר דבר מה?
האפליקציה, האתר או המוקד הטלפוני: 09-7960200

עומדים לרשותכם 24/7

את הכל אפשר לפתור בלחיצת כפתור!

וואטסאפפייסבוקניוזלטראפליקציה


