סרוק והורד את אפליקציית לב השרון

קייטנות קיץ
ילדים ונוער

עיצוב גרפי

052-2421392

המועצה האזורית לב השרון

תושבים יקרים,
אני שמח להגיש לכם את תכנית הפעילות והקייטנות של המועצה לקיץ 2019
לקראת כל קיץ אנו מרחיבים את מגוון הקייטנות והפעילויות ,כדי להתאימם לצרכים
המשתנים של ההורים ,הילדים ובני הנוער.
גם השנה תתקיים קייטנה של החופש הגדול ,לילדי כיתות א’-ג’,
במסגרת בתי הספר במחיר מסובסד.
מחירי הקייטנות הכלליות מותאמים לצו מחירי הפיקוח על הקייטנות הציבוריות של משרד
הפנים .ומחירי קייטנות חוגים וקייטנות ספורט נבנו על בסיס זה ובהתאמה לדרישות
היחודיות לקייטנות אלה.
בבניית התכנים הושקעו מאמצים רבים ע”י מובילי רכזי הקייטנות במחלקות המועצה
השונות במטרה לבנות תכניות לקייטנות מעשירות וחוויתיות.
בנוסף ,אנו שואפים לכך ,שכל ילדי המועצה ובני הנוער ישתתפו באחת מפעילויות הקיץ.
לבני הנוער הוכן היצע פעילות מותאם גיל הכולל טיולים ,לילות לבנים ופעילויות בישובים.
ההיצע אטרקטיבי וכולל 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 מזמין אתכם להזדרז ולהירשם.

קיץ מהנה ובטוח
בברכה,
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 משופצים ומוכנים לשנת הלימודים תש”פ.
מדיניות הורים גרושים/גרושות
הורים גרושים/פרודים יידרשו להציג בנוסף לאמור לעיל אישור ההורה השני לרישום לקייטנה או החלטה שיפוטית
המאשרת את רישום הילד/ה לקייטנה.
לתשומת לב ההורים ,במקרה שיתברר כי ההורים גרושים/פרודים ואלה לא דיווחו למועצה במועד הרישום ,תבטל
המועצה את רישום הילד/ה לקייטנה לאלתר ,ללא כל הודעה מוקדמת ,עד לקבלת אישור ההורה השני או החלטה
שיפוטית המאשרת את רישום הילד/ה לקייטנה.
להורים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או מענה בעניין ובחתימתם על טפסי הרישום הם מצהירים כי מסרו מידע נכון
ואמתי.
הנחות:
• לקבלת הנחת רווחה ,יש למלא טופס ייעודי דרך מוקד רישום ,עד לתאריך 6.6.19
לאחר תאריך זה לא יתקבלו בקשות להנחה.
ברישום אחים/יות ,תינתן הנחה אך ורק מקייטנות המנוהלות ע”י מחלקות המועצה למעט קייטנת החופש הגדול וקייטנת
עמותת הספורט בלב השרון  • :ילד ראשון :תשלום מלא • .ילד שני % 10 :מהמחיר הזול משניהם
• ילד שלישי 15% :הנחה מהזול משלושתם
ההנחות לא יינתנו לקייטנות “בית הספר של החופש הגדול” וקייטנת עמותת הספורט לב השרון
תנאי תשלום :עד שלושה תשלומים ללא ריבית (יולי ,אוגוסט  ,ספטמבר)
שימו לב ,לנרשמים במיניפיי ומשלמים בכרטיסי אשראי התשלום הראשון יורד בחיוב יוני /התשלום הראשון יורד במעמד
הרישום!
מדיניות החזרי כספים!
• על היעדרות של שבוע 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  )13.6.19-1.7.19יגבו דמי ביטול על סך  ,₪ 80לאחר 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 בין התאריכים19.5.19-13.6.19 :
את טפסי ההרשמה ניתן להוריד מאתר המועצהwww.lev-hasharon.com :
דרכי הרשמה ותשלום:
•  - Minipayדרך קישור באתר המועצה
• מוקד הרשמה לקייטנות במשרדי המועצה האזורית לב השרון בין השעות  8:00-15:00בטל’09-7965134 :
ו/או באמצעות פקס שמספרו  .073-3853284באחריות הרושם לוודא טלפונית הגעת הפקס למשרד הרישום.
• העברת טפסי רישום סרוקים במייל ( kit@lev-hasharon.comניתן לשלוח צילום הטופס מהנייד למייל המוקד)

טופס הרשמה לקייטנה סרוק או פקסס למס’ 073-3853284

ניתן להירשם באחת מהדרכים הבאות:
* – Minipayדרך קישור באתר המועצה
*מוקד ההרשמה לקייטנות במשרדי מועצה אזורית לב השרון בים השעות  8:00-15:00בטל 09-7965134 -או באמצעות הפקס073-3853284 -

*העברת טפסי רישום סרוקים במייל ( kit@lev-hasharon.comניתן לשלוח צילום הטופס מהנייד למייל המוקד)

מחלקת גני ילדים
קייטנת ירוק בלב
גילאים :מיועדת לילדים בגילאי 3-5
מקום :גני הילדים בישובים
תאריכים 1.7.19-25.7.19 :ימי א’-ה’ בין השעות 7:40-13:00
מחיר( ₪ 1,100 :בכפוף לאישור משרד החינוך) לנרשמים עד לתאריך 13.6.19
לאחר מועד זה התשלום יעלה  ₪ 1200על בסיס מקום פנוי.
תוספת הסעה₪ 200 :
מה בקייטנה :תוכנית עשירה ומגוונת.
ארוחת בוקר מזינה ומאוזנת וחולצה לכל נרשם.
פתיחת הקייטנה מותנית בהשתתפות של  20ילדים מינימום.
(בגן שבו לא תיפתח קייטנה הילדים יצטרפו לגנים אחרים).
רכזת :רוי דפני
פרטים אודות קייטנות צהרונים בגני ילדים יולי-אוגוסט
מפורסמים באתר המועצה תחת המחלקה נוער וחינוך משלים

המחלקה לחינוך
תכנית “בתי הספר של החופש הגדול”
אנו מזמינים אתכם להצטרף לתוכנית של משרד החינוך בשיתוף המועצה האזורית לב
השרון ,אשר תתקיים בכל בתי הספר היסודיים במועצה.
התוכנית תכלול פעילויות מגוונות בהלימה לחזון החינוכי של המועצה ולנושא המרכז
שיקבע על ידי משרד החינוך.
גילאים :תלמידים בוגרי כיתות א’-ג’.
תאריכים :מה 1.7.19-ועד ה( 21.7.19-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
קייטנת “כיופים בלב” – 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.
גילאים :בוגרי גן חובה מהחטיבה הצעירה.
תאריכים ,1.7.19-25.7.19 :ימי א-ה’ בין השעות 7:45-13:00
מקום הקייטנה :בחטיבה הצעירה בה לומדים הילדים במהלך כל השנה
(ללא יציאות לפעילויות חוץ)
מחיר( ₪ 1,100 :בכפוף לאישור משרד החינוך) למשתתף עד לתאריך ה13.6.19-
לא כולל הסעה ,לאחר מועד זה התשלום יהיה  ₪ 1,200על בסיס מקום פנוי.
בקייטנה תוגש ארוחת בוקר :לחם  +ממרחים  +ירקות חתוכים.

המחלקה לנוער וחינוך משלים
קייטנת צהרונים גני ילדים
קייטנת צהרונים – מחזור יולי
גילאים :מיועדת לילדים בגילאי 3-5
תאריכים ,1.7.19-25.7.19 :ימים א’-ה’ בין השעות 13:00-16:30
מחיר ₪ 870 :לנרשמים עד לתאריך ה13.6.19-
לאחר מועד זה התשלום יהיה  ₪ 970על בסיס מקום פנוי.
מה בקייטנה :חוגים והעשרות ,ארוחת צהרים חמה ,המשך רציף של מסגרת הבוקר באווירה
ביתית וחווייתית עם הצוות המוכר והאהוב.
קייטנת צהרונים – מחזור אוגוסט
תאריכים  28.7.19-8.8.19 :ימים א-ה
שעות( ₪ 600 – 7:40-13:00 :בכפוף לאישור משרד החינוך)
( ₪ 900 – 7:40-16:30בכפוף לאישור משרד החינוך)
סיום הרשמה :בתאריך  13.6.19ולאחר מועד זה התשלום יעלה ₪ 700/1,000
על בסיס מקום פנוי בלבד.
מה בקייטנה :חוגים והעשרות ,ארוחת בוקר ,ארוחת צהרים חמה ,הפעלות באווירה ביתית
וחווייתית עם הצוות המוכר והאהוב.

קייטנת צהרונים בתי ספר
בית ספר בין ההדרים והדר השרון – לגילאי חט”צ – ג’
בית ספר שכטרמן -לגילאי א-ג’
תאריכים ,1.7.19-21.7.19 :ימים א’-ה’ בין השעות 13:00-16:30
מחיר( ₪ 700 :בכפוף לאישור משרד החינוך) לנרשמים עד לתאריך ה13.6.19-
לאחר מועד זה התשלום יהיה  ₪ 800על בסיס מקום פנוי.
מה בקייטנה :חוגים והעשרות ,ארוחת צהרים חמה,
המשך רציף של מסגרת הבוקר באווירה ביתית וחווייתית.

המחלקה לנוער וחינוך משלים
קייטנת חוגים והעשרה

קייטנת החוגים היא קייטנה מקצועית בתחומים השונים,
מדריכי הקייטנה הם מדריכי חוגים ,בוגרים לאחר צבא בעלי ניסיון רב.
ניתן לבחור אחת מהקייטנות המקצועיות :אמנויות הבמה ,התעמלות קרקע ,מוסיקה
תכנית הקייטנה תישלח לנרשמים.

מיועד לגילאים :בוגרי כיתות א’-ו’.
תאריכים1.7.19-18.7.19 :
שעות 8:00( 8:00-13:00 :התכנסות 8:30 ,תחילת פעילות)
מקום :קריית חינוך “דרור” ,למעט קייטנת התעמלות הקרקע שתתקיים באולם לב הפרדס
סיום הרשמה :בתאריך  ,13.6.19לאחר מועד זה על בסיס מקום פנוי
המחיר כולל :ארוחת בוקר (לחמניה 2 ,סוגי ממרחים ושתייה קרה).
המחיר משתנה מקייטנה לקייטנה הפירוט כדלקמן

להלן היצע קייטנת חוגים והעשרה:
קייטנות אמנויות הבמה:

אוהבי
לרקוד?ם לשחק?
ייחודי למו להופיע?
עצ
לב הש ה אזורית
רון

קייטנה א’-ו’
קייטנת סדנאות מקצועית ,ברמה גבוהה לפיתוח מיומנויות במה והעצמה אישית .
הקייטנה מנוהלת ומועברת ע”י דנה קבסה שחקנית ,זמרת ומורה לפיתוח קול בוגרת סמינר
הקיבוצים ,שחקנית בתאטרון הקאמרי ומנהלת ביה”ס לאומנויות הבמה  -לב הבמה  ,במועצה
האזורית לב השרון ,ובר חייטוב מנהלת סטודיו  DANCE-Bוחוגי מחול והיפ הופ במועצה
האזורית לב השרון ,רקדנית וכוריאוגרפית בוגרת וינגייט.
בתכנית הקייטנה מגוון סדנאות משחק ומחול :
אמפרוביזציה ככלי ליצירת דמויות וחיבור אישי ,היפ הופ ,סטרייט דאנס,
מאפייני קומדיה  /דרמה ,משחק מול מצלמה ,עבודה עם מסכות -
קומדיה דל ארטה ,טכניקה וגמישות ,ברייקדאנס ,פיתוח קול והגשת
שיר,אפיון דמויות באיפור ותלבושות ,כוריאוגרפיה  ,ימי בריכה ועוד ....
מהרו להירשם מספר המקומות מוגבל
יחס אישי ופרטני לכל תלמיד/ה .
בסוף הקייטנה ב 18.7.2019-יתקיים מופע סיום בשעה . 18:00
עלות קייטנה ₪ 1300 -
תוספת הסעה ₪ 200
*ייתכנו שינויים בתכנית הקייטנה.

קייטנת מרכז המוסיקה
נפתחה ההרשמה לקייטנת המוזיקה של לימונצ’לו מוזיקה קיץ 2019
הקיץ הינו הזדמנות נפלאה לשפר ולחזק את היכולות המוסיקליות של הילדים .בנוסף יהנו
הילדים מפעילויות כיפיות ,מהמורים הטובים ביותר למוזיקה וממפגש עם ילדים נוספים
המנגנים ושרים.
מה בתכנית?
שיעורי כלי נגינהנגינה עם להקה בחדר חזרות מאובזרקורס אולפן ביתי ליצירת מוזיקה במחשבקורס רדיו לימונצ’לומגוון סדנאות מוזיקליות ימי בריכה וימי קולנועמופע סיום של הלהקות על הבמה הגדולהלאילו גילאים :כיתות ג’-י’ לילדים עם רקע בנגינה ושירה.
עלות קייטנה  ₪ 2500 -תוספת הסעה ₪ 200
*ייתכנו שינויים בתכנית הקייטנה.

הממספר
ק
מוג ומות
בל

קייטנת התעמלות קרקע
האקדמיה להתעמלות של נוי ומיקה
בית הספר למקצועות ההתעמלות מזמין אתכם לקחת חלק בקייטנה התעמלות המשלבת
אימונים חווייתיים ומקצועיים בהם נתמקד בהתעמלות קרקע ומכשירים ,פירמידות ופס
אקרובטי .בנוסף לסדנאות מיוחדות ,ימי כייף בבריכה ופעילות חוץ מהנות.
בקייטנה נלמד טכניקות ומיומנויות התעמלות תוך פיתוח קורדינציה ,זריזות ,כוח ,שיווי
משקל ,החזקה נכונה של הגוף ועבודה על כושר גמישות וכל זאת ,תוך כדי שילוב של
מוזיקה ומשחקים.
העבודה הינה בקבוצות קטנות ,המחולקות לפי גיל ורמה,
הקייטנה מיודעת גם למי שאין ניסיון בתחום ומעוניין להתנסות
צוות מקצועי בעל ניסיון רב
מנהלות האקדמיה:
נוי נשרי ,בעלת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית ,מתעמלת לשעבר וכיום מאמנת התעמלות
קרקע מוסמכת מתאם מכון ווינגיט ,בעלות יותר משש עשרה שנות ניסיון בניהול והדרכת
חוגים ונבחרות במסלולים עממים ותחרותיים.
מיקה חן ,בעלת תואר בעיצוב גרפי ,מתעמלת לשעבר וכיום מאמנת התעמלות קרקע
מוסכמת מתאם מכון ווינגיט .בעלות יותר משבע עשרה שנות ניסיון בהדרכה וניהול חוגים
ונבחרות במסלולים עממים ותחרותיים ומנהלת מרכז חוגים בנווה צדק.
עלות קייטנה  ₪ 1300 -תוספת הסעה ₪ 200
*ייתכנו שינויים בתכנית הקייטנה.

המחלקה לנוער וחינוך משלים
קייטנת קיץ עולמי
גילאים :בוגרי כיתות א’-ו’.
תאריכים1.7.19-18.7.19 :
שעות 8:00( 8:00-13:00 :התכנסות 8:30 ,תחילת פעילות)
מקום :קריית חינוך “דרור”
מחיר ₪ 1150 :כולל הסעות וארוחת בוקר.
סיום הרשמה :בתאריך  ,13.6.9לאחר מועד זה המחיר יעלה ל ₪ 1,250-על בסיס מקום פנוי.
מה בקייטנה :מגוון רב של פעילויות חווייתיות וחינוכיות ,ימי בריכה ,ימי שיא בקייטנה,
פעילויות יצירה ,לונה פארק ,יום קולנוע ועוד .
מדריכי הקייטנה הינם מד”צים שהוכשרו להדרכה ,בריכוזו של מדריך בוגר.
המחיר כולל הסעות ,אבטחה ,ארוחת בוקר ,חולצה וכניסה לאתרים.

עמותת הספורט לב השרון
קייטנת ספורט:

כדורגל ,כדורסל -בקריית החינוך “דרור”
התעמלות ואקרובטיקה -בבי”ס “ הדר השרון”
גילאים  -בוגרי כיתות א’-ו’
תאריכים 1.7.19-1.8.19 :ימים א’-ה’ (לא כולל ימי שישי)
בין השעות 8:00-13:00
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  16:00-19:00טלפון09-7964076 :

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 :

המועצה האזורית לב השרון
מחלקת נוער וחינוך משלים

נמשכת ההרשמה לצהרונים במועצה לשנת תש”פ
צהרוני לב השרון מהווים המשך טבעי למסגרת הבוקר ,מעניקים סביבה לימודית
והנאה לילדים וממלאים את אחה”צ בתוכן ובחוויה.
מרחב מוכר לילדים
כח אדם מיומן ומנוסה
העשרות וחוגים קבועים
הפעלות והצגות בחגים
ארוחת צהרים חמה
טפסי ההרשמה ניתן להוריד מאתר המועצהwww.lev-hasharon.com :

בברכה

רותם עמוס
מנהלת המחלקה לנוער וחינוך משלים
חגית יהודה שרפי
מנהלת מדור צהרונים

