מה יהיה ה STORY-שלכם הקיץ?
הקייטנות הכי שוות מתחת לבית

גם השנה
תסבסד העירייה
את עלות הקייטנות
₪
לכל ילד!
למעט קייטנות ציבוריות

400
בתי ספר

גבעת שמואל

מתנ"ס מרחב
גבעת שמואל

תושבים יקרים,

קייטנת גנים ציבורית

אנו שמחים גם השנה להציע את מגוון קייטנות הקיץ עבור ילדינו בגנים ובבתי הספר.

ההרשמה על בסיס מקום פנוי

לרווחת התושבים וללא עלות נוספת -סל השירות המוצע
לילדינו בקייטנות אלה ,שופר ושודרג ע"י העירייה והמתנ"ס

בדומה לשנתיים האחרונות ,במסגרת הצבת תחום החינוך הפורמאלי והחינוך המשלים
בראש סדר העדיפויות ,גם השנה מסבסדת העירייה שירות זה בהיקף מיליון ,₪
 ₪ 400סבסוד לכל ילד בקייטנות השונות (למעט קייטנות ציבוריות בבתי הספר שהינם
מסובסדות מראש).
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בנוסף ,לרווחת התושבים וללא עלות נוספת ,החליטו ופעלו העירייה והמתנ"ס לשיפור
ושדרוג סל השירות המוצע בקייטנות הציבורית (תכנים ,פעילויות חוץ ,שעות פעילות ,ומחיר),
ולא להסתפק בסל השירות שקבע צו פיקוח הקייטנות הציבוריות ,שפירסם באחרונה
משרד הפנים.
במטרה להמשיך ולהקל על הורים עובדים ,אף הורחבו שעות פעילות קייטנה זו ,שתפעל
בין השעות ( 7:30-16:30ביום הארוך) במקום ( 8:00-16:00שעת קייטנה נוספת בכל יום).
גם ארוחת הבוקר תשודרג מהמפורט בצו פיקוח הקייטנות (הדורש ארוחת מינימום),
ותאפשר מענה מגוון ורחב יותר המתאים גם לילדים בעלי רגישויות שונות.
סל הפעילויות ותקני הצוותים בקבוצות הגנים משודרגים גם הם מהמפורט בצו הפיקוח -
כמות ההפעלות החיצוניות גבוהה יותר כמו גם הגדלת הצוותים (עפ״י צורך).
צוות המתנ"ס פועל ללא לאות להציע מגוון קייטנות עשיר שיענה לכל צורך ,ילד ומשפחה.
אנו בטוחים שהמעטפת העירונית לקייטנות המוצעות יסייעו לכם לעבור קיץ מוצלח מהנה,
ומעשיר.
בברכת קיץ נעים ובטוח!

"חופש למחשבה"  -בוגרי ט.ט.חובה ,ט.חובה
"מרגישים בבית" – בוגרי גן חובה
מנהלות הקייטנה
תאריך הקייטנה
מיקום הקייטנה
שעות ומחירים

תוכנית גני הילדים
ט.ט.חובה-ט.חובה
"חופש למחשבה"

תוכנית גני החובה
"מרגישים בבית"
צהרון הקייטנה

מנכ״ל עיריה

מנהלת גיל רך מתנ״ס

מנהלת מתנ"ס

הנחה עירונית לילדי העיר בגובה  ₪ 400מהמחיר הנקוב תוענק במעמד הרישום.
ההנחה הינה לילד/ה בעבור מחזור קיטנה אחד.

ילדים הרשומים לפעילות הכוללת את קייטנת יולי בצהרון אינם צריכים להירשם לקיטנה.
רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד .מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה.
מינימום לפתיחת קבוצה חדשה הינו  16נרשמים.
שיבוצי הגנים ייעשו בכפוף לתוכנית שיפוצי הקיץ העירוניים של הגנים.
הנהלת המתנ"ס רשאית להמיר פעילויות.
ההרשמה תתקיים באתר האינטרנט  www.givatshmuel.org.il :או במזכירות המתנ"ס.
לפרטים :טל .מזכירות – ( 03-5323258שלוחה  ,)9טל .צהרונים – 03-7341806

ט.ל.ח.

גבי חדד

סמדר ברמן

שירלי אחיטוב

מאירה עפרי ורחלי כץ
ימים א'-ה' י"ח תמוז  -י"ט אב תשע"ח  1/7-31/7 ,לא כולל י באב 22.7
גני הילדים ,בתי הספר מורשת מנחם ,מורשת זבולון ומורשת נריה
יום קצר( ₪ 1,382 - 07:30 – 13:00 :כולל ארוחת בוקר)
יום ארוך( ₪ 2,077 - 07:30 – 16:30 :כולל ארוחת בוקר וצהריים)
קייטנת "חופש למחשבה" עפים על כנפי הדמיון וההמצאה ,נחשפים להמצאות הישראליות
חושבים ויוצרים – כי גם אנחנו יכולים .ניצור ונשחק בעקבות ההמצאות ,נשיר ,נרקוד
ונדמיין ביחד .נעודד את הילדים לחשיבה יצירתית ופיתוח יכולות ההמצאה הטבעיות
שלהם .התוכנית מלווה בהפעלות חיצוניות ייחודיות בכל גן ,הקשורות לנושא ומבטיחות
העשרה ,חוויה והנאה לילדים" .היסטוריה של המצאות" ,קסמים ,סדנאות מדע ,אולימפידע,
קרנבל קיץ ויום הפוך ,ראש מוסיקאלי ,סיפור פורח עם דג הקשת ,חגיגה בפלסטלינה
ועוד ...חוגי הצהרונים במתכונת רגילה.
הבית שלי ובתים אחרים ,כל יום נכיר ,נהנה ונטעם "בית" בחיבור החוויתי שלו  -נצא
"לביקור" בבית הלבן בארה"ב ,בבית הקפה ,נשתתף בתחרות נושאת פרסים בבית ספר
למוסיקה ונעשה הכנה מאתגרת לקראת בית הספר – כיתה א' ,הכל ילווה בטורנירים
חידונים ותחרויות .בתוכנית הפעלות ייחודיות :אילוף כלבים ,יום מים ,פעילות ספורט,
בתים סביב העולם מדע בכייף ,קסמים ,פעילות דרמה ,ולקינוח צפייה במופעים .ואחרי
הכול נגלה שבכל מקום טוב אבל "הכי טוב בבית שלנו בג"ש".
המצאות וגילויים ,פעילות ייחודית בנושא

קייטנת "מרגישים בבית"

קייטנת "מרגישים בבית"

לרווחת התושבים וללא עלות נוספת -סל השירות המוצע
לילדינו בקייטנות אלה ,שופר ושודרג ע"י העירייה והמתנ"ס

מקוםפנוי
בסיסמקום
עלבסיס
ההרשמהעל
ההרשמה
פנוי

לרווחת התושבים וללא עלות נוספת -סל השירות המוצע
לילדינו בקייטנות אלה ,שופר ושודרג ע"י העירייה והמתנ"ס

ההרשמה על בסיס מקום פנוי

"מרגישים בבית" קייטנה ציבורית לבוגרי ד'-ו'

"מרגישים בבית" קייטנה ציבורית לבוגרי א'-ו'

מנהלות הקייטנה

עליזה ג'אן – מורשת זבולון
מרב אמיר – יגאל אלון

תאריך הקייטנה

מחזור א'  -ימים א' – ה' י"ח בתמוז – ז' אב תשע"ח1/7-19/7 ,

קהל היעד

תלמידי כיתות ד' – ו'  -ממלכתי דתי  -ממלכתי

מיקום הקייטנה

בית הספר "מורשת זבולון"
בית הספר "יגאל אלון"

מיקום הקייטנה

שעות ומחירים

יום קצר ₪ 660 - 13:00 – 07:30

שעות ומחירים

תכנית
במתחם ביה"ס

הבית שלי ובתים אחרים  -כל יום נכיר "בית" בחיבור החוויתי שלו -
הבית הלבן בארה"ב ולידו בית קפה בית ספר למוסיקה ,בית הזהב ונבנה ביחד
בתי חלומות.
פעילויות חוויתיות שונות  -ספורט ,אומנויות ,בישול ,חשיבה יצירתית ,משחקי
חברה ,אתגרים והפעלות ייחודיות.

תכנית

הבית שלי ובתים אחרים  -כל יום נכיר "בית" בחיבור החוויתי שלו.
טורנירים חידונים ותחרויות .התוכנית תלווה בהפעלות ייחודיות:
אנימציה ממוחשבת ,אילוף כלבים ,יום מים ,פעילות ספורט ,מדעים בכייף.

יציאה

באולינג

יציאה

סינמה סיטי

ט.ל.ח.

רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד .מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה.
מינימום לפתיחת קבוצה חדשה הינו  16נרשמים.
שיבוצי הגנים ייעשו בכפוף לתוכנית שיפוצי הקיץ העירוניים של הגנים .הנהלת המתנ"ס רשאית להמיר פעילויות.
ההרשמה תתקיים באתר האינטרנט  www.givatshmuel.org.il :או במזכירות המתנ"ס.
לפרטים :טל .מזכירות – ( 03-5323258שלוחה  ,)9טל .צהרונים – 03-7341806

תאריך הקייטנה

מחזור ב'  -ימים א' – ה' י"א תמוז – כ"ח אב תשע"ט23/7-9/8 ,

קהל היעד

בוגרי כיתות א' – ו'  -ממלכתי דתי  -ממלכתי
בית הספר מורשת זבולון
יום קצר ( ₪ 616 - 13:00 – 07:30כולל ארוחת בוקר)

יום ארוך ( ₪ 998 - 16:30 – 07:30כולל ארוחת בוקר וצהריים) *לבוגרי א'-ג' בלבד

מינימום פתיחת קייטנה  66נרשמים למתחם פעילות מוצע.
הנהלת המתנ"ס רשאית לשנות את האתרים אליהם יוצאים הקייטנים.
אפשרות להולכה למתחמי פעילות בעיר בליווי מדריכות הקבוצות
רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד .מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה.
מינימום לפתיחת קבוצה חדשה הינו  16נרשמים.
שיבוצי הגנים ייעשו בכפוף לתוכנית שיפוצי הקיץ העירוניים של הגנים .הנהלת המתנ"ס רשאית להמיר פעילויות.
ההרשמה תתקיים באתר האינטרנט  www.givatshmuel.org.il :או במזכירות המתנ"ס.
לפרטים :טל .מזכירות – ( 03-5323258שלוחה  ,)9טל .צהרונים – 03-7341806

ט.ל.ח.

מינימום פתיחת קייטנה  66נרשמים למתחם פעילות מוצע.
הנהלת המתנ"ס רשאית לשנות את האתרים אליהם יוצאים הקייטנים.
אפשרות להולכה למתחמי פעילות בעיר בליווי מדריכות הקבוצות

מנהלת הקייטנה

סמדר ברמן

קייטנות "בית הספר של החופש הגדול"

קייטנת "סטארט אפ בגבעה"

ההרשמה על בסיס מקום פנוי

ההרשמה על בסיס מקום פנוי

"מרגישים בבית"  -לבוגרי א'-ג'
מנהלי הקייטנה

מרב אמיר  -ביה"ס אלון
עליזה ג'אן – מורשת זבולון ונריה
מוריה אלבז – מורשת מנחם

תאריך הקייטנה

מחזור א'  -ימים א' – ה' י"ח תמוז תשע"ח 1/7-19/7

מיקום הקייטנה

בתי הספר :מורשת זבולון כולל את ילדי מורשת נריה ,מורשת מנחם,
יגאל אלון כולל את ילדי בן גוריון

שעות ומחירים

יום קצר ( ₪ 450 - 13:00 – 07:30כולל ארוחת בוקר)
יום ארוך ( ₪ 1050 - 16:30 – 07:30כולל ארוחת בוקר וצהריים)

תכנית

מגוון פעילויות חוויתיות והעשרה בתחום החברתי והערכי .במסגרת התוכנית יתקיימו
ימי שיא שבועיים במגוון נושאים .הבית שלי ובתים אחרים  -כל יום נכיר ונהנה ונטעם
"בית" בחיבור החוויתי שלו  -נצא "לביקור" בבית הלבן בארה"ב ,בבית הקפה ,נשתתף
בתחרות נושאת פרסים בבית ספר למוסיקה .בנוסף יתקיימו ימי שיא שבועיים חוויתיים
בהם נכנס לעולם הספרים וההרפתקאות ,סיפור בהמשכים בספרייה ,טורנירים ,חידונים
ותחרויות .התוכנית תלווה בהפעלות ייחודיות :אנימציה ממוחשבת ,אילוף כלבים ,יום
מים ,פעילות ספורט ,מפגש עם סופרת ,מדע בכייף ,פיסול בחומרים ,משחקי ענק
שולחניים ,ולקינוח צפייה בסרט באולם התרבות של המתנ"ס .בכל מקום טוב אבל
נגלה שהכי טוב בבית שלנו בגב"ש.

רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד .מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה.
ההרשמה תתקיים באתר האינטרנט  www.givatshmuel.org.il :או במזכירות המתנ"ס.
לפרטים :טל .מזכירות – ( 03-5323258שלוחה  ,)9טל .צהרונים – 03-7341806

מנהלי
הקייטנה
תאריך
הקייטנה
מיקום
הקייטנה
שעות
ומחירים
תוכנית

יציאות

ט.ל.ח.

מינימום פתיחת קייטנה  60נרשמים למתחם פעילות מוצע.
אפשרות להולכה למתחמי פעילות בעיר בליווי מדריכות הקבוצות.
שיבוצי מסגרות הפעילות כפוף לתוכנית שיפוצי הקיץ במסגרות החינוך בעיר ופריסת מגוון הקייטנות בעיר.
הצהרון מופעל ע"י צוותי קייטנות המתנ"ס בכל מתחם שבו מתקיימת קייטנת בית הספר קיץ.
הנהלת המתנ"ס רשאית להמיר פעילויות.

"סטארט אפ בגבעה"  -לבוגרי א'-ו' ממלכתי וממלכתי דתי
אפשרות להצטרפות בוגרי חובה במחזור ב׳
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מחזור א׳ :ממלכתי דתי  -בית הספר מורשת נריה :קובי גולן ושלומית סופר
ממלכתי – בית הספר "יגאל אלון" " +בן גוריון" – אורטל אלול
מחזור א' ימים א'-ה' י"ח תמוז -ז' אב תשע"ח 19/7 – 1/7 ,
מחזור ב' ימים א' – ה' י"א אב – כ"ה אב תשע"ח  * 23/7-9/8י' באב  22/7אין פעילות
מחזור א' :ממלכתי דתי – בית הספר מורשת נריה' ממלכתי – בית הספר יגאל אלון
מחזור ב' :ביה"ס מורשת נריה ממלכתי וממלכתי דתי
מחזור א׳ :יום קצר( ₪ 1,480 – 13:00-07:30 :כולל ארוחת בקר)
יום ארוך( ₪ 1,970 - 16:30-07:30 :כולל ארוחת בוקר וצהריים)
מחזור ב :יום קצר( ₪ 1,382 – 13:00-07:30 :כולל ארוחת בקר)
יום ארוך( ₪ 1,840 - 16:30-07:30 :כולל ארוחת בוקר וצהריים)
בקייטנת "סטארט אפ" ,נחשפים להמצאות הישראליות חושבים ויוצרים – כי גם אנחנו יכולים .נמציא ניזום ניצור
ונשחק בעקבות ההמצאות ,נשיר ,נרקוד ונדמיין ביחד .נעודד את הילדים לחשיבה יצירתית ופיתוח יכולות ההמצאה
הטבעיות שלהם וזאת באמצעות אתגרים חומרים שיובילו להמצאות חדשות .כי גם אנחנו סטרטאפיסטים
צעירים .והכל מלווה בהפעלות :סנריו עם אקדחי ורובי אינפרא אדום ,סקי דשא ,אנימציה ממוחשבת –עריכת
תמונות ממוחשבות ,הפקת סרטונים מלווים בקול/תנועה ,בועות ענק ,סדנא לג'אגלינג ,יום מים ,טורניר כדורגל
מחזור א׳ :כיתות א'–ב׳ (נריה) :גיבורי העל בבית התפוצות/מוזיאון הטבע – לראות את הטבע בעיניים אחרות,
בריכת חגור/פארק חבלים" ,מסלול אתגרון" -חגיגת מים לאורך הירקון ,עיר הילדים במודיעין ,מרכז ספורט
הרכיבה ר"ג ,פארק אתגרים באשדוד ,צפייה בסרט במרכז התרבות ג"ש.
מחזור א׳ :כיתות ג' – ו' (נריה) :באולינג ,סודות וסתרים במנהרות שרונה ,בריכה/פארק חבלים ,ימית ,2000
סינמה סיטי ,דולפינים ולוויתנים במרכז מחמ"לי /מסלול אתגרי בנחל לכיש ,מוזיאון הטבע בת"א -לראות
את הטבע בעיניים אחרות .צפייה בסרט במרכז התרבות ג"ש.
מחזור א׳ :כיתות א'-ו' מחזור א' (אלון)  -סינמה סיטי ,פארק האי" ,מסלול אתגרון"  -חגיגת מים לאורך הירקון,
עיר הילדים במודיעין ,מרכז ספורט הרכיבה ר"ג ,פארק אתגרים באשדוד ,צפייה בסרט במרכז התרבות ג"ש.
מחזור ב׳ :פארק האי ,פליי-פארק בכפר-סבא ,בריכה ,סינמה סיטי ,צפייה בסרט במרכז התרבות ג"ש.

הנחה עירונית לילדי העיר בגובה  ₪ 400מהמחיר הנקוב תוענק במעמד הרישום.
ההנחה הינה לילד/ה בעבור מחזור קיטנה אחד.
אפשרות להולכה למתחמי פעילות בעיר בליווי מדריכות הקבוצות.
רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד .מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה.
הנהלת המתנ"ס רשאית לשנות את האתרים אליהם יוצאים הקייטנים.
בשעת חירום רשאית הנהלת המתנ"ס להמיר פעילויות ללא השבת תשלום.
רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד .מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה.
ההרשמה תתקיים באתר האינטרנט  www.givatshmuel.org.il :או במזכירות המתנ"ס.
לפרטים :טל .מזכירות – ( 03-5323258שלוחה  ,)9טל .צהרונים – 03-7341806

קייטנת "אקט ביקס על גלגלים"

קייטנת "אקשן בגבעה"
מספר המקומות מוגבל הרשמה על בסיס מקום פנוי – ממלכתי וממלכתי דתי

מספר המקומות מוגבל הרשמה על בסיס מקום פנוי

*
ההמחירים
ה
נ
ק
ו
ב
י
ם
ינם ל
פני הנחה
"אקשן בגבעה" – בוגרי א׳-ו׳ ממלכתי וממלכתי דתי ,אפשרות להצטרפות בוגרי חובה במחזור ב׳
מנהל הקייטנה
תאריך הקייטנה
מיקום הקייטנה
שעות ומחירים

תוכנית מחזור א'
יציאות מחזור א'
תוכנית מחזור ב'
יציאות מחזור ב'

אורי אלנקווה
מחזור א' ימים א'-ה' י"ח תמוז  -ז' אב תשע"ח 19/7 – 1/7 ,
מחזור ב' ימים א' – ה' י"א אב – כ"ה אב תשע"ח  * 23/7-9/8י' באב  22/7אין פעילות
מחזור א' ומחזור ב' :בית הספר "מורשת נריה"
מחזור א׳ :יום קצר( ₪ 1,480 – 13:00-07:30 :כולל ארוחת בקר)
יום ארוך( ₪ 1,970 - 16:30-07:30 :כולל ארוחת בוקר וצהריים)
מחזור ב :יום קצר( ₪ 1,382 – 13:00-07:30 :כולל ארוחת בקר)
יום ארוך( ₪ 1,840 - 16:30-07:30 :כולל ארוחת בוקר וצהריים)
קייטנת "אקשן בגבעה" מנוהלת על ידי מדריכי חוגים וקייטנות מנוסים ותעניק חווית קיץ מדהימה
ובטוחה .הקייטנה משלבת פעילויות חוויתיות בנושאים שונים הפרוסים על ימי שיא ופעילויות
(מתנפחים אתגרי ,יום מציאות מדומה ,סדנאות לופר הלהיט הסוחף של ישראל באירווזיון ,חדר
בריחה ,יום ספורט ומפגש עם המדליסט גל פרידמן ,יום שוק ,פיינטבול/לייזר טאג ,יום מים ויום
ברזיל ,בריכה ,פארק שפיים ,מתנפחים בבריכה ,איי ג'אמפ)
בריכה ,מתנפחים בבריכה ,פארק שפיים ,איי ג'אמפ* ,סופר לנד
קייטנת "אקשן בגבעה" מנוהלת על ידי מדריכי חוגים וקייטנות מנוסים ותעניק חווית קיץ
מדהימה ובטוחה .הקייטנה משלבת פעילויות חוויתיות בנושאים שונים הפרוסים על ימי שיא
ופעילויות (מתנפחים ,מופע ביטבוקס ,יום מציאות מדומה ,סדנאות רחפנים וטיסנים ,טורניר
ספורט המירוץ למיליון/יום שוק ,יום ברזיל ואקרובטיקה ,חדר בריחה והאוצר האבוד) בריכות,
איי גאמפ ,פארק האי
בריכות ,איי ג'אמפ ,פארק האי* ,לונה פארק
*במידה והסופרלנד/לונה פארק לא יפתחו נקיים פעילות חלופית מלהיבה בימים אלו

מנהל הקייטנה

אורי אלנקווה

תאריך הקייטנה

מחזור א' ימים א'-ה' י"ח תמוז  -ז' אב תשע"ח 19/7 – 1/7 ,

מיקום הקייטנה

כל יום תצא הקייטנה מגבעת שמואל לאטרקציה אחרת  ,תחנות האיסוף/הורדה -
רמת הדר :יוני נתניהו פינת זבולון המר ,בית ספר נריה  :הזיתים פינת פנינה קליין,
רמת אילן  :מרכז מסחרי ליד ארומה.

שעות ומחירים

יום קצר( ₪ 1,850 – 13:00-07:30 :כולל ארוחת בקר)
יום ארוך( ₪ 2,340 - 16:30-07:30 :כולל ארוחת בוקר וצהריים)
*לבוגרי ג׳ בלבד

תוכנית בוקר

בקיטנה נצא כל יום לפעילות אטרקטיבית שונה .בחרנו את האטרקציות שאתם הכי אוהבים,
שילבנו צוות מקצועי ומיומן על מנת ליצור קיץ מדהים ,חוויתי ובטיחותי.
צהרון :ישולבו פעילויות מגוונות וחוויתיות .תוגש ארוחת צהריים חמה.
תוכנית הפעילות :מתנפחים אתגרי ,בריכה ,סינמה סיטי ,אתגרי מציאות מדומה ,פארק שפיים,
באולינג ,מתנפחים בבריכה ,דיאלוג בחשיכה*,סופרלנד/לונהפארק ,לייזר טאג ,איי ג'אמפ,
פארק האי
*במידה והסופרלנד/לונה פארק לא יפתחו נקיים פעילות חלופית מלהיבה בימים אלו

ט.ל.ח.

הנחה עירונית לילדי העיר בגובה  ₪ 400מהמחיר הנקוב תוענק במעמד הרישום.
ההנחה הינה לילד/ה בעבור מחזור קיטנה אחד.
אפשרות להולכה למתחמי פעילות בעיר בליווי מדריכות הקבוצות
רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד .מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה.
הנהלת המתנ"ס רשאית לשנות את האתרים אליהם יוצאים הקייטנים.
בשעת חירום רשאית הנהלת המתנ"ס להמיר פעילויות ללא השבת תשלום.
רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד .מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה.
ההרשמה תתקיים באתר האינטרנט  www.givatshmuel.org.il :או במזכירות המתנ"ס.
לפרטים :טל .מזכירות – ( 03-5323258שלוחה  ,)9טל .צהרונים – 03-7341806

ט.ל.ח.

הנחה עירונית לילדי העיר בגובה  ₪ 400מהמחיר הנקוב תוענק במעמד הרישום.
ההנחה הינה לילד/ה בעבור מחזור קיטנה אחד.
אפשרות להולכה למתחמי פעילות בעיר בליווי מדריכות הקבוצות
רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד .מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה.
הנהלת המתנ"ס רשאית לשנות את האתרים אליהם יוצאים הקייטנים.
בשעת חירום רשאית הנהלת המתנ"ס להמיר פעילויות ללא השבת תשלום.
רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד .מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה.
ההרשמה תתקיים באתר האינטרנט  www.givatshmuel.org.il :או במזכירות המתנ"ס.
לפרטים :טל .מזכירות – ( 03-5323258שלוחה  ,)9טל .צהרונים – 03-7341806

"אקט ביקס על גלגלים" – בוגרי ג׳-ח׳ ממלכתי וממלכתי דתי

*המחירי
ם
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פני הנחה

קייטנת "נבחרת הספורט"

קייטנת "יצירה ואומנות בגבעה"

מספר המקומות מוגבל הרשמה על בסיס מקום פנוי

מספר המקומות מוגבל הרשמה על בסיס מקום פנוי
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פני הנחה

קייטנת "ספורט" – בוגרי א׳-ו׳ ממלכתי וממלכתי דתי  .אפשרות להצטרפות בוגרי חובה במחזור ב׳

קייטנת "יצירה ואומנות בגבעה" – בוגרי ג׳-ו׳

*
המחירים
הינם לפני הנקובים
הנחה

מנהל הקייטנה

חנן הירשוביץ

מנהל הקייטנה

סמדר ברמן

תאריך הקייטנה

מחזור א' ימים א'-ה' י"ח תמוז  -ז' אב תשע"ח19/7 – 1/7 ,
מחזור ב' ימים א' – ה' י"א אב – כ"ה אב תשע"ח  * 23/7-9/8י' באב  22/7אין פעילות

תאריך הקייטנה

ימים א'-ה' י"ח תמוז  -ז' אב תשע"ח19/7 – 1/7 ,

מיקום הקייטנה

מחזור א' ומחזור ב' :בית הספר "מורשת מנחם"

מיקום הקייטנה

מתנ"ס גבעת שמואל

שעות ומחירים

מחזור א׳ :יום קצר( ₪ 1,480 – 13:00-07:30 :כולל ארוחת בקר)
יום ארוך( ₪ 1,970 - 16:30-07:30 :כולל ארוחת בוקר וצהריים)
מחזור ב :יום קצר( ₪ 1,382 – 13:00-07:30 :כולל ארוחת בקר)
יום ארוך( ₪ 1,840 - 16:30-07:30 :כולל ארוחת בוקר וצהריים)

שעות ומחירים

יום קצר( ₪ 1,480 – 13:00-07:30 :כולל ארוחת בקר)

תוכנית

תוכנית
מחזור א' ו-ב׳

הקיטנה משלבת פעילויות ספורט (פינג פונג ,כדורסל ,טניס ,כדורגל ועוד שלל ימי שיא
ואטרקציות (טורניר  ,NBAמשחקי חוץ ,חגיגת מונדיאל ,שוק קח תן ,לייזר טאג ,מתנפחים,
יום כוחות הביטחון וסרט).

סדנאות פיסול בחומרים שונים ,ציור בעקבות אומנים בטכניקות ייחודיות על מצעים שונים,
מוביילים ,חרוזים ,קופסת תכשיטים ,שרשראות ,סדנת פסיפס ,ציור על זכוכית ,הדבקת
מפיות ,בישול אומנותי  ,אנימציה ממוחשבת ,הכנת תליונים מאבנים מיוחדות "אבן פלא" ,
עיצוב פריט אופנה

יציאות

כולל סדנאות והפעלות במקום  :מוזיאון " נחום גוטמן" ,מוזיאון הקומיקס בחולון ,מוזיאון תל
אביב וצפייה בסרט במרכז התרבות ג"ש

יציאות מחזור א'

בריכה ,משחק חוץ ,לייזר טאג ,מתנפחים ,מג'יקלנד ,איי ג׳אמפ ,סרט קולנוע

יציאות מחזור ב'

לייזר טאג ,בריכה ,יום סרט ,איי ג'אמפ ,מתנפחים ,מג'יק לנד

ט.ל.ח.

ט.ל.ח.

הנחה עירונית לילדי העיר בגובה  ₪ 400מהמחיר הנקוב תוענק במעמד הרישום.
ההנחה הינה לילד/ה בעבור מחזור קיטנה אחד.
אפשרות להולכה למתחמי פעילות בעיר בליווי מדריכות הקבוצות
רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד .מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה.
הנהלת המתנ"ס רשאית לשנות את האתרים אליהם יוצאים הקייטנים.
בשעת חירום רשאית הנהלת המתנ"ס להמיר פעילויות ללא השבת תשלום.
רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד .מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה.
ההרשמה תתקיים באתר האינטרנט  www.givatshmuel.org.il :או במזכירות המתנ"ס.
לפרטים :טל .מזכירות – ( 03-5323258שלוחה  ,)9טל .צהרונים – 03-7341806

הנחה עירונית לילדי העיר בגובה  ₪ 400מהמחיר הנקוב תוענק במעמד הרישום.
ההנחה הינה לילד/ה בעבור מחזור קיטנה אחד.
אפשרות להולכה למתחמי פעילות בעיר בליווי מדריכות הקבוצות
רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד .מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה.
הנהלת המתנ"ס רשאית לשנות את האתרים אליהם יוצאים הקייטנים.
בשעת חירום רשאית הנהלת המתנ"ס להמיר פעילויות ללא השבת תשלום.
רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד .מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה.
ההרשמה תתקיים באתר האינטרנט  www.givatshmuel.org.il :או במזכירות המתנ"ס.
לפרטים :טל .מזכירות – ( 03-5323258שלוחה  ,)9טל .צהרונים – 03-7341806

״קיץ על גלגלים״
מספר המקומות מוגבל הרשמה על בסיס מקום פנוי

״קיץ על גלגלים״ – בוגרי ה׳-ו׳ ממלכתי וממלכתי דתי
מנהל הפעילות
תאריך הפעילות
מיקום הפעילות
שעות ומחירים

ערן אבן צור
יולי  2018בכפוף לתוכנית
יציאה מגבעת שמואל לפעילויות מהנות
הפעילות תהייה בשעות הבוקר או אחה"צ – כולל הסעות ₪ 800 -
 10מפגשים על פי תוכנית:
 – 1/7אאי ג'אמפ 12:30 – 08:30 -
 - 2/7מימדיון 14:00 – 10:00 -
 - 4/7מוזיאון רבין 14:3 -10:00 -
 - 8/7באולינג כפר סבא 11:00 - 09:00 -

תוכנית

 - 9/7ימית *14:00 – 10:00 – 2000
 - 10/7לונה פארק *18:00 – 14:00 -
 - 12/7סופרלנד – * 19:00 – 15:00
 - 23/7חוויה אולימפית 12:00 – 08:30
 - 24/7סינמה סיטי גלילות – 12:30 – 09:00
 - 30/7מוזיאון הילדים חולון – ( 16:30 – 13.00דיאלוג בחשיכה/פעילות ביטלס)
• מידה והסופרלנד/לונה פארק /ימית  2000לא יפתחו נקיים פעילות חלופית
מלהיבה בימים אלו

ט.ל.ח.

הנהלת המתנ"ס רשאית לשנות את האתרים אליהם יוצאים המשתתפים.
בשעת חירום רשאית הנהלת המתנ"ס להמיר פעילויות ללא השבת תשלום.
רישום מאוחר על בסיס מקום פנוי בלבד .מספר המקומות מוגבל ,כל הקודם זוכה.
ההרשמה תתקיים באתר האינטרנט  www.givatshmuel.org.il :או במזכירות המתנ"ס.
לפרטים :טל .מזכירות – ( 03-5323258שלוחה  ,)9טל .צהרונים – 03-7341806

