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במתנ“� גדרות



לנרשמים עד 10.6.16 - תינתן הנחה של 10%
נהלי ביטול והחזרי כספים - אירועים וקייטנות

ביטול עד 4 ימים לפני מועד תחילת הקייטנה - החזר מלא  •
ביטול עד יומיים לפני מועד תחילת הקייטנה - החזר 50% לאחר מכן לא יינתן החזר כספי.  •

אין החזר כספי על הפסקת השתתפות במהלך הקייטנה (בהחלטת המשתתף   •
        או מנהל הקייטנה)

אין החזר כספי על היעדרות חלקית למעט מקרים חריגים.  •
לא יתאפשר מעבר מקייטנה אחת לשנייה  •

ניהול והפעלה
הקייטנה מנוהלת ע"י הצוות המקצועי של המתנ"ס.  •

הקייטנה מאושרת ע"י משרד החינוך והרשות המקומית בדגש על ביטחון ובטיחות.  •
הפעילות מתקיימת עפ"י הנחיות משרד החינוך ומתואמת עם משטרת ישראל,   •

צה"ל, חדר מצב וכל הגורמים הנדרשים עפ"י חוק הקייטנות.  
כל טיולי המתנ"ס מלווים ע"י מאבטחים חמושים ואנשי רפואה כנדרש.  •

ההרשמה מותנית בחתימה על הצהרת בריאות, אישור יציאה לפעילות חוץ   •
ואישור רחצה בבריכה. מומלץ לא להביא ציוד יקר ערך.  המתנ“ס אינו מפצה על   

אובדן ציוד.  
אין להביא פלאפונים, הדבר מפריע לפעילות הילדים.  •

משמעת
אנו שומרים לעצמנו את הזכות להרחיק ילד/ה מהאירועים בשל התנהגות שאינה הולמת - 

בעדכון ההורים. התנהגות אלימה, מנוגדת לנורמות המקובלות והפרה של כללי 
הפעילות, עשויה לגרום להרחקת חניך והחזרתו הביתה על חשבון ההורים. במקרה

זה לא יינתן החזר כספי עבור עלות האירוע.
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שמחי� להגיש לכ� את חוברת הקייטנות – קי� 2016,
בחוברת הושקעה מחשבה רבה לבחירת פעילויות ותכני� מגווני� אשר 

ינעימו את שהייתו של ילדכ� בקייטנה.
הקייטנות ה� הזדמנות מצוינת לבלות ע� הילדי� זמ� רב ומשמעותי, לקד� 

תהליכי� חינוכיי� וכמוב� ליהנות.
הקייטנות יכללו פעילויות פני� וחו�, פעילויות שיא ועוד.

תקנו�
מקווי� לראותכ�- צוות המתנ"�
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ריכוז קייטנות קי� 2016

סיום הרשמה קייטנה             תאריכים    עמ' 

4
5
6
7
8
9

10
11
 12

אולימפיאדה
אולימפיאדת הילדים

כדורסל ג’-ה’
כדורסל ו’-ט’
קטסל בנות

התעמלות קרקע 
צהרוני המתנ"ס
צהרוני המתנ"ס

קייטנת מדע וכיופים  

3.7-21.7
24.7-11.8
17.7-28.7

3.7-14.7
3.7-14.7

 3.7-21.7
3.7-21.7

24.7-11.8
24.7-11.8

23.6.16
14.7.16

7.7.16
23.6.16
23.6.16
23.6.16
23.6.16
14.7.16
14.7.16

לא יתאפשר רישום לאחר תאריך סיום ההרשמה



13:00-8:00
באול� אירועי�

”מתנ”ס גדרות“
חפשו אותנו ב-

13:00-8:00
באול� אירועי�

מספר ימים: 15
גיל: ג‘-ה‘

מחיר ליום כולל יציאות - 115 ₪
* ימית 2000 * פארק לכיש * פארק החבלים ועוד

מחיר ליום ללא יציאות - 80 ₪
יציאות למשחקי חוץ

כולל ארוחת 10
מינימום נרשמים: 50

האולימפיאדה

3.7-21.7

4 הרשמה עד: 23.6.16
לא יתאפשר רישום לאחר תאריך זה

אבי ביטון: 050-7922764

 3.7-21.7.16   1 אפשרות 
3.7-11.7.16   2 אפשרות 
אפשרות 3  12.7-21.7.16

Y כובע וחולצה לכל ילד



מחיר ליום כולל יציאות - 115 ₪
* ימית 2000 * פארק לכיש * פארק החבלים ועוד

מחיר ליום ללא יציאות - 80 ₪
יציאות למשחקי חוץ

כולל ארוחת 10
מינימום נרשמים: 50

אבי ביטון: 050-7922764
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”מתנ”ס גדרות“
חפשו אותנו ב-

מספר ימים: 15
גיל: ג“ח-ג‘

אולימפיאדת הילדי�

24.7-11.8
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13:00-8:00
באול� אירועי�

הרשמה עד: 14.7.16
לא יתאפשר רישום לאחר תאריך זה

 24.7-2.8.16   1 אפשרות 
אפשרות 2  24.7-11.8.16
3.8-11.8.16   3 אפשרות 

Y כובע וחולצה לכל ילד



 
Y גופיה מקצועית לכל משתת

שגב דגן: 054-8078064

13:00-8:00
באול� כדור �ל

”הפועל גדרות“
חפשו אותנו ב- כדור�ל

17.7-28.7
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מספר ימים: 10
גיל: ג‘-ה‘

הרשמה עד: 7.7.16 | מינימום 5 ימים ברצף
לא יתאפשר רישום לאחר תאריך זה

טורנרים, תחרויות ומפגשים
עם מחנות מקבילים

מחיר ליום: 100 ₪
כולל ארוחת 10

מינימום נרשמים: 25



שגב דגן: 054-8078064

16:00-20:00
באול� כדור �ל
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”הפועל גדרות“
חפשו אותנו ב-

טורנרים, תחרויות ומפגשים
עם מחנות מקבילים

מחיר ליום: 100 ₪
מינימום נרשמים: 25

כדור�ל

3.7-14.7

הרשמה עד: 23.6.16 | מינימום 5 ימים ברצף
לא יתאפשר רישום לאחר תאריך זה

מספר ימים: 10
גיל: ו‘-ט‘

 
Y גופיה מקצועית לכל משתת



 
Y גופיה מקצועית לכל משתת

חגית גל: 050-5706358

”הפועל גדרות“
חפשו אותנו ב- כדור�ל בנות

3.7-14.7
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13:00-8:00
באול� כדור �ל

מספר ימים: 10
גיל: ג‘ ומעלה

הרשמה עד: 23.6.16 | מינימום 5 ימים ברצף
לא יתאפשר רישום לאחר תאריך זה

טורנרים, תחרויות ומפגשים
עם מחנות מקבילים

מחיר ליום: 100 ₪
כולל ארוחת 10

מינימום נרשמים: 20



 
Y חולצה לכל משתת

הרשמה עד: 23.6.16 | מינימום 5 ימים ברצף
לא יתאפשר רישום לאחר תאריך זה

13:00-8:00
באול� פי�
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”הפועל גדרות“
חפשו אותנו ב-

מספר ימים: 15
גיל: תחרותי (ג’ ומעלה)

מחיר ליום: 100 ₪
כולל ארוחת 10

מינימום נרשמים: 25

התעמלות קרקע

3.7-21.7

 נטלי גרבר: 054-4303454



אורנה עמירם: 050-3399851
הרשמה עד: 23.6.16 | מינימום 5 ימים ברצף

לא יתאפשר רישום לאחר תאריך זה

במבנה הגיל הר�
מספר ימים: 15

גיל: טט“ח-ג‘

צהרוני המתנ“�

3.7-21.7
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לא רשומים: 13:00-16:00 | כולל א. צהרים | 75 ₪ ליום
לא רשומים: 13:00-17:00 | כולל א. צהרים | 85 ₪ ליום

רשומים: 13:00-16:00 | כולל א. צהרים | 60 ₪ ליום
רשומים: 13:00-17:00 | כולל א. צהרים | 70 ₪ ליום



אורנה עמירם: 050-3399851
הרשמה עד: 14.7.16 | מינימום 5 ימים ברצף

לא יתאפשר רישום לאחר תאריך זה

במבנה הגיל הר�
גיל: טט“ח

24.7-11.8
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רשומים: 08:00-13:00 |  90 ₪ ליום
רשומים: 08:00-16:00 | כולל א. צהרים | 150 ₪ ליום
רשומים: 08:00-17:00 | כולל א.צהרים | 160 ₪ ליום

* יש להביא ארוחת בוקר

לא רשומים: 08:00-13:00 |  105 ₪ ליום
לא רשומים: 08:00-16:00 | כולל א. צהרים | 165 ₪ ליום
לא רשומים: 08:00-17:00 | כולל א.צהרים | 175 ₪ ליום

* יש להביא ארוחת בוקר

מ�לול 2: 24.7-11.8מ�לול 1: 24.7-28.7 | 

צהרוני המתנ“�
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13:00-8:00
במתנ“�

קייטנת מדע וכיופי�

מחיר ליום: 120 ₪
כולל ארוחת 10

מינימום נרשמים: 20

הרשמה עד: 14.7.16 | מינימום 5 ימים ברצף
לא יתאפשר רישום לאחר תאריך זה

24.7-11.8

ניתן להירשם לצהרון הקייטנה
עד השעה 16:00 |  תוספת מחיר ליום 75 ש"ח 

מספר ימים: 15
גיל: ט“ח-ג‘

מדעני�
בפעולה

תעלומה
במעבדה
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אישור הורים  - קייטנות קיץ 2016,

תאריך: ______________
הריני  מאשר/ לא מאשר  לבני בתי _________________

 ת.ז: ______________ מכיתה: _____________
לצאת לפעילויות אשר יתקיימו מחוץ לגדרות במסגרת קייטנת: _________
___________________________________________________

� ידועה לי שעת היציאה ושעת החזרה המשוערת. 
הערות: _____________________________________________

___________________________________________________
___________________________________________________

בסוף יום הקייטנה בני/בתי הולך/הולכת הביתה: 
� לבד – הליכה לבד תאושר לילדים אשר מלאו להם 9 שנים ומעלה.

� אחר: ____________________________________________ 
� בליווי מבוגר (פרט): __________________________________

__________________________________________________

אישור הורים להשתתפות בפעילות בריכה / מים – קייטנות 2016 
� בני / בתי _____________________ יודע/ת לשחות/ לא יודע לשחות 

�אני מאשר/ת    לא מאשר/ת  לבני/בתי להשתתף בפעילות בריכה/מים
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הצהרת בריאות  - קייטנות קיץ 2016,

הנני מצהיר/ה בזאת כי:
לא ידוע לי על מגבלות בריאותיות המונעות מבני/בתי להשתתף   .1

        בפעילויות הקייטנה.
יש לבני/בתי מגבלה בריאותית כמפורט:   .2

___________________________________________________
___________________________________________________

__________________________________________________
___________________________________________________

__________________________________________________
על  בני/בתי לשאת באופן קבוע את התרופות הבאות:   .3

___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________

אנא ציין/צייני שם וטלפון נייד אליו ניתן לפנות בשעת מצוקה בגין מגבלה   .4
בריאותית:  __________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

על החתום:
שם הורה חותם:  ________________________________
ת.ז. :  ________________________________________
חתימה :  _____________________________________
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מרכזי הקייטנות

050-7922764 אבי ביטון      4 אולימפיאדה    
050-7922764 אבי ביטון      5 אולימפיאדת הילדים  
054-8078064 שגב דגן      6 כדורסל ג-ה    
054-8078064 שגב דגן      7 כדורסל ו-ט    
050-5706358 חגית גל      8 קטסל בנות    
054-4303454 נטלי גרבר      9 התעמלות קרקע   
050-3399851 אורנה עמירם     10 צהרוני המתנ"ס   
050-3399851 אורנה עמירם     11 צהרוני המתנ"ס    
 052-3581961 ליאת–אפיקי מדע    12 קייטנת מדע וכיופים  

טלפון מנהל הקייטנה  קייטנה         עמ'  



בקרוב חוברת חוגים תשע“ז

חוגימו�יקההגיל הר�
תרבותמבוגרי�מחול�פורטהעשרה
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