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דבר ראש המועצה
הורים יקרים, שותפים לדרך

בכל קיץ אנו מרחיבים את מגוון הקייטנות והפעילויות, כדי להתאים לקשת ההעדפות של הילדים 

ובני הנוער. בכל קיץ גם גדלה ההשקעה הכספית של המועצה בקייטנות.

הקיץ, כיתות א-ג ייהנו מקייטנות מגוונות במשך 6 שבועות. לכיתות ד-ו נציע קורסים בתחומים 

שונים, מותאמים לילדים.  

זה הקיץ השלישי שבו אנו מציעים קייטנות במשך 6 שבועות (עד אמצע אוגוסט). בזמן שכל 

המחירים עלו במשק (מזון, דלק/ הסעות, שכר וכיוב'), מחירי הקייטנות במרחבים- ירדו. המועצה 

החליטה לסבסד את עלויות הקייטנות, מבלי לפגוע בתוכנית העשירה והחוויתית, כדי לאפשר 

לכם, ההורים, להמשיך בשגרת העבודה ולספק לילדים פעילות חינוכית ענפה, מהנה ובטוחה. 

כך למשל, קייטנת גני הילדים תעלה השנה רק 850 ₪, במקום 1,300 ₪. בסבב השני, תעלה 

הקייטנה 1,200 ₪ במקום 1,500 ₪ (בסבב השני של הקייטנות ההוצאות גדולות יותר מבחינת 

שכר ועוד). הקייטנות יתקיימו עד השעה 16:00 כולל ארוחת צהריים חמה ושפע פעילויות. 

לבני הנוער הוכנה תוכנית פעילות הכוללת טיולים, לילות לבנים ופעילויות ביישובים. בנוסף, 

השנה, לצד הפעילויות יהווה המתנ"ס גורם מקשר לעידוד תעסוקת בני הנוער. תושבים, בעלי 

עסקים, חקלאים וכדומה, המעוניינים בעובדים, יוכלו לפנות למתנ"ס. המתנ"ס יעסיק את בני 

הנוער. התשלום עבור העבודה יועבר למתנ"ס, והמתנ"ס ישלם לכל עובד על- פי חוק ועם תלוש 

שכר מסודר. הנערים יוכלו לעבוד גם במשקים ביתיים, בגינון, שטיפת רכבים, עבודות משק בית, 

כמו גם בחקלאות או במפעלים. הצורך עולה מהשטח. רבים ממשקי הבית מחפשים עזרה בקיץ 

ולא יודעים למי לפנות. כולם מרוויחים כאן. נוכל להגדיל באופן משמעותי את מספר בני הנוער 

שיועסקו בקיץ ויקבלו שכר על- פי חוק, והתושבים יקבלו שירותים זמינים, טובים ומידיים. בנוסף, 

באמצעות העבודה הנערים רוכשים ערכים כלכליים תעסוקתיים כבר בגיל צעיר, שמשפיעה על 

היכולת להשתלב בהמשך בעולם העבודה ולנהל את מסלול הקריירה בהצלחה. 

בסוף הקיץ יתקיים פסטיבל קהילתי.

אני מבקש להודות למנהל המתנ"ס, לצוות הרחב של מתנ"ס מרחבים 

ולמחלקת החינוך על החשיבה מחוץ לקופסא ועל ההשקעה הגדולה.

חופשה מהנה ובטוחה!

שי חג'ג'

ראש המועצה
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קיץ בטוח ומהנה לכולם,

אדם עזרן

הורים יקרים,

אנו שמחים להגיש לכם את חוברת פעילות הקיץ במרחבים, אשר מרכזת את פעילות 

הילדים והנוער במהלך חופשת הקיץ.

פעילות הקיץ הינה פרי מחשבתם ועמלם של מחלקת החינוך והמתנ"ס.

כבכל שנה, גם השנה הרחבנו את הפעילות המוצעת לכלל הגילאים.

ילדי הגנים ותלמידי כיתות א'-ג 'ייהנו מקייטנות באורך של 6 שבועות בגנים ובבתי הספר. 

לילדי ד'-ו' אנו מציעים קורסים שבועיים בתחומים מגוונים כמו צילום, ספורט אתגרי, 

מוזיקה ועוד.

לבני הנוער שלנו בנינו תכנית קיץ עשירה בישובים, בנוסף יגיעו בני הנוער מידי שבוע 

למתחמי פעילות ליליים בישובים השונים וישתתפו במפעלי הקיץ של תנועות הנוער.

השנה נפעיל לראשונה מיזם תעסוקת נוער במתנ"ס, כולם מוזמנים לפנות אלינו ולהזמין 

את שירותי בני הנוער במגוון רחב של תחומים ואנו נחבר אליכם את בני הנוער. כך מצד 

אחד, נרחיב את מספר בני הנוער העובדים ומצד שני נדאג שיקבלו שכר ותנאים הולמים 

בעבור העבודה. 

את הקיץ נסיים בפסטיבל חגיגי לכל המשפחה.

אנו משקיעים מחשבה ומאמץ רב בתכנון והפעלה של פעילות קיץ תוססת, חדשנית 

ואטרקטיבית. אני מזמין את כולם ליהנות מהפעילות המגוונת לכל אורך הקיץ.

אני רוצה להודות לראש המועצה על ההובלה, התמיכה והסיוע ללא פשרות.

לכל עובדי המתנ"ס על העבודה הקשה לאורך כל השנה ובקיץ בפרט.

דבר מנהל המתנ“ס
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גילאי
3-6

קייטנת גנים
”חיות וחיוכים“

תאריכים: 02.7-20.7 לא כולל ימי שישי – סה"כ 15 ימים

שעות פעילות: 08:00-15:45, קבלת ילדים מהשעה 7:30, איסוף עד השעה 16:00

גילאים: גילאי 3-6

מיקום: הקייטנה תתקיים במבני הגנים עם סייעות הגנים וכ"א תוספתי במידת הצורך.

תיפתחנה כיתות גן בהתאם למס' הנרשמים (מינימום  20 ילדים לפתיחת קייטנה בגן).

עלות מסובסדת: 850 ₪ 

יום הפנינגהצגות
פעילות דרמה,

תנועה,
בעלי חיים

פעילויות בגן:
בישול, יצירה,

משחק 

אין התחייבות להיסעים | יש להצטייד בארוחת בוקר

ארוחת צהריים חמה על ידי ספק הזנה מאושר | יתכנו שינויים בתכנים

הרישום והתשלום מתבצע במחלקת הגביה במועצה
אצל גב' אתי אליהו בטלפון 08-9929422 עד לתאריך 8.6.17

ההיערכות לקייטנה נעשית על פי הרישום בפועל עד לתאריך זה. 
רישום לאחר המועד הנ"ל יביא לשיבוץ על בסיס מקום פנוי בלבד.  

מנהלת הקייטנה אזור מרחבים שובלים - מיטל קיקוס 054-7575621
מנהלת הקייטנה אזור מרחבים - הדר אביטל 050-7170966 

מנהלת הקייטנה אזור שובלים - דגנית אזולאי 050-3331441 

עלות הקייטנה הינה 1,300 ₪, הרשות בשיתוף המשרד לפיתוח נגב גליל,
מעניקים הנחה משמעותית ומשותפת ועלות הקייטנה הינה 850 ₪ בלבד!

לאחר סבסוד המועצה ונגב גליל.
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גילאי
3-6

’אגדה של קיץ‘

תאריכים: 23.07-10.08 לא כולל ימי שישי סה“כ 15 ימים

שעות פעילות: 07:30-16:00

גילאים: גילאי 3-6

מיקום: בגנים בהם תהיה ההרשמה הגבוהה ביותר

עלות: 1,200 ₪ ללא הסעות.

צוות הקייטנה מורכב מסטודנטיות לחינוך, סייעות וגננות.

רישום עד
לתאריך

7.7

קייטנה חווייתית ועשירה בהפעלות ויצירה סביב עולם הסיפורים

בקייטנה הילדים יכנסו לעולם סיפורי הילדים

וייהנו מסיפורים על בעלי חיים, חברות אמיצה ואגדות בשילוב מוסיקה.

עוד בקייטנה:

• פעילויות העשרה מגוונות ומעניינות

• התנסות בחוגים שונים ואטרקטיביים: בע"ח, ספורט, תנועה, מוזיקה ועוד

• ארוחת צהריים חמה ועשירה

לרישום לקייטנות:
www.merhavim-m.org.il

תתאפשר הרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי בלבד
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כיתות
א‘-ג‘

בית הספר של
החופש הגדול

תאריכים: 02.7-20.7
15 ימים לא כולל ימי שישי סה“כ 

שעות פעילות: 08:00-13:00
גילאים: כיתות א'-ג'

מיקום: בתי הספר של החופש הגדול
300 ₪ הסעות כמהלך השנה עלות: 

הארכת יום: 
שעות פעילות: 13:00-16:00

גילאים: כיתות א'-ג'
מיקום: בתי הספר של החופש הגדול 

₪ 500 עלות: 
אין הסעות 

• הפעילות תתקיים בליווי מד"צים 
• הילדים יקבלו ארוחת צהריים חמה 

• מותנה בהרשמה של 30 ילדים מכל בית ספר

בבית הספר של החופש הגדול הילדים ייחשפו למגוון פעילויות 
לימודיות - מהנות והעשרה בתחום החברתי, הלימודי והערכי

חדש! 
מהשנה 

בית הספר 
נפתח גם 
לכיתות ג'
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כיתות
א‘-ו‘

תאריכים: 02.7-13.7
לא כולל ימי שישי סה“כ 10 ימים

שעות פעילות: 08:00-13:00
גילאים: בנות ובנים מכיתות א'-ו'

מיקום: מגרש כדורגל קריית חינוך מרחבים 
800 ₪ כולל הסעות עלות: 

לרישום לקייטנות:
www.merhavim-m.org.il

20.6.17 הרישום עד לתאריך: 
תתאפשר הרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי בלבד

מחנה כדורגל
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כיתות
א‘-ו‘

תאריכים: 02.7-13.7
לא כולל ימי שישי סה“כ 10 ימים

שעות פעילות: 08:00-13:00
גילאים: בנות ובנים מכיתות א'-ו'

מיקום: אולם הספורט החדש מבועים
800 ₪ כולל הסעות עלות: 

בקייטנה הילדים יהנו מהרצאות מקצועיות, השתתפות
בטורנירים, ילמדו וישפרו את מיומנויות הכדורסל.

מחנה כדורסל 

לרישום לקייטנות:
www.merhavim-m.org.il

20.6.17 הרישום עד לתאריך: 
תתאפשר הרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי בלבד
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כיתות
א‘-ו‘

תאריכים: 23.7-03.8
לא כולל ימי שישי סה“כ 10 ימים

שעות פעילות: 08:00-13:00
גילאים: בנות ובנים מכיתות א'-ו'

מיקום: אולם הספורט החדש מבועים
 ₪ 800 עלות: 

הסעות: בסוף היום בלבד

בקייטנה הילדים ירכשו מגוון מיומנויות יסוד
בהתעמלות קרקע ומכשירים:

כושר גופני, גמישות, תנועה וקצב

מחנה התעמלות
קרקע ומכשירים

לרישום לקייטנות:
www.merhavim-m.org.il

20.6.17 הרישום עד לתאריך: 
תתאפשר הרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי בלבד
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כיתות
א‘-ו‘

תאריכים: 23.7-10.8
15 ימים לא כולל ימי שישי סה“כ 

שעות פעילות: 08:00-13:00
גילאים: כיתות א'-ו'

מיקום: קרית החינוך מרחבים
950 ₪ כולל הסעות עלות: 

רישום עד

7.7 לתאריך ה - 

בקייטנה הילדים ייהנו ויתנסו בתחומי העשרה שונים,
רבים ומגוונים ויצברו חוויות בטיולים

קייטנת
'כיף של קיץ' 

לרישום לקייטנות:
www.merhavim-m.org.il

תתאפשר הרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי בלבד

9



כיתות
ד‘-ח‘  coolוניברסיטה

תאריכים: 02.07-20.07 לא כולל ימי שישי
שעות פעילות: 08:00-13:00

גילאים: בנות ובנים מכיתות ד'-ח'
מיקום: קרית החינוך מרחבים  

עלות: קורס אחד: 590 ₪  | שני קורסים: 1,140 ₪
או שלושה קורסים: 1,640 ₪ כולל הסעות

קורס ספורט אתגרי 
הקורס יועבר ע"י מדריכים יוצאי 
יחידות קרביות בעלי רקע עשיר 

בספורט אתגרי.
בתכנית: בניית מחנה, ניווט קבוצתי, 
הבערת אש, כושר אתגרי, הסוואה, 

בישולי שדה ובריכה.

קורס חיות וחוויות 
בקורס הילדים ילמדו ויחוו את 

העבודה עם הסוסים בחווה, 
יטפלו בבעלי חיים בפינת החי 
ויהנו כל יום מפעילות בבריכה 

הידרותרפית.
מיקום: עלה נגב

הקיץ הזה לא הולכים לקייטנה, 
            הקיץ הזה הולכים ל - coolוניברסיטה!

שבוע ראשון:  02-06.07.17 

לרישום לקייטנות:
www.merhavim-m.org.il

20.6.17 הרישום עד לתאריך: 
תתאפשר הרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי בלבד
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קורס בישול 
לימור בן יאיר - תזונאית טבעית,

יועצת ומנחה קולינרית לסדנאות 
בישול בריא.

בצורה ידידותית, מצחיקה ומהנה 

ילמדו הילדים כיצד לבשל אוכל בריא 
ומזין, יכירו מתכונים ויכינו מגוון 

שייקים, גלידות, סלטים, קציצות, 
המבורגר, מאפים, תבשילים, קינוחים 

בריאים ועוד.. 

קורס מוסיקה
אלון שטרן - מוסיקאי ומפיק

מוזיקאלי בעל תעודת הוראה 
מוסיקה. 

הילדים ייהנו מסדנאות קצב, 

מוסיקה ממוחשבת, בניית כלי 
נגינה, יום מופע הכולל נגנים 

מקצועיים ועוד.. 

קורס צילום – מבעד לעדשה
הקורס יועבר ע"י מדריכים מנוסים 
ומקצועיים מעולם החינוך הבלתי 

פורמאלי של בית היוצר

בתכנית: נלמד על עולם הצילום, 

נעסוק בצבעים ובשימושם, יום 
פורטרטים ויום שחור לבן.

קורס אנגלית -וול סטריט 
הקורס יועבר ע"י מדריכי בית 

הספר של וול סטריט

בקורס הילדים  יתרגלו וישפרו 

את השפה האנגלית וירכשו 
מיומנויות דיבור.

שבוע שני:  09-13.07.17 

שבוע שלישי: 16-20.07.17 

מס' המקומות
מוגבל.

בכל הקורסים
  הילדים ייהנו

     מיום בריכה
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היעד:
קיץ 2017
המסלול:

מחלקת הילדים והנוער
זמן משוער:

יולי-אוגוסט 2017

מחלקת הילדים והנוער נערכת לחודשי הקיץ "החמים" לפעילות לכלל הילדים והנוער ברחבי 
המועצה בשכבות ד'-י"ב. בתקופת הקיץ אנו משקיעים משאבים רבים על מנת לייצר לילדים ולבני 

הנוער חווית קיץ ערכית ומהנה, למנוע שוטטות ולעודד עשייה חיובית. 

השנה צוות המחלקה יתמקד ביצירת מסלולים תהליכים וסדנאות חד פעמיות שיעניקו חוויה 
משותפת וידע, על מנת שהילדים והנוער ייצרו עבור עצמם מרחבים חינוכיים. לצד אלו יתקיימו

מרחבי חוויה חיובים אזוריים "תחנות רענון" (20 ₪ למשתתף) עבור שכבות ד'-ו' וז'-י"ב.

בנוסף, יתקיימו לילות לבנים ופסטיבל לנוער, מפעלים של תנועות הנוער, טיולים (לילדים , נוער 
ומשפחות) אירועים להעשרת תקופת זו, הן מבחינה חברתית וקהילתית והן מבחינה תרבותית.

מחלקת הילדים והנוער רואה חשיבות גדולה בשותפות של כל הגורמים בתכנון ובביצוע פעילות 
הקיץ: צוות המטה, ועדות הנוער, רכזי הנוער, גרעינרים, בנות השירות ובני הנוער כמובן.

         מובילות לחינוךכל הדרכים
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מסלול  מרתק המשלב פעילויות חווייתיות במסגרתו מעמיקים 
הילדים בתכנים ובערכים של איכות הסביבה, בישולי שדה, סיורים 

בטבע, למידה ועשייה למען הסביבה. המסלולים מתקיימים 
בשיתוף קק"ל, רשות הטבע והגנים והחברה להגנת הטבע. 

כושר בריא: 
מסלול המשלב אימוני כושר המותאמים לגילאי 9-12 במסגרתו 
יתקיימו אימוני  כושר דרך משחקים, טכניקות ריצה וקואדינציה 

לצד הרצאה בנושא תזונה לילדים וזאת במטרה לשפר את 
הערכה העצמית ולהגביר את הביטחון העצמי. 

מסלול ייחודי בו  ילמדו  בני הנוער איך לאלף את הכלב אילוף 
בסיסי בשיטה חיובית ומתגמלת  לצד שעשוע, למידת טריקים 

והעשרת הידע בעולם הכלבנות.
*מסלול אקסטרה עבור שכבות ד'- ו' או/ו ז'-ח'

מסלול ייחודי המשלב אימוני כושר בהדרכת מאמן מקצועי, אשר 
יכין את בני הנוער פיזית ומנטלית לקראת המעבר החד שבין 

הנערות לחיילות/ שנת שירות. מפגשי הכושר יתקיימו במסגרת 
קבוצתית במטרה להעניק לבני הנוער את הזכות למימוש עצמי, 

העשרה, צמיחה, יצירת תחושת מסוגלות והבנת החשיבות 
האמתית שבלהיות אזרח משמעותי יותר, משפיע ובעל פוטנציאל 

לקחת אחריות מנהיגותית בעתיד.

מסלול ירוק: לשכבות ד'-ו‘

מסלול אילוף כלבים: לשכבות ז'-ח'

מסלול כ.ב.א (כושר בדרך אחרת): לשכבות ט'- י"ב
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מסלול המשלב אימוני כושר במסגרת קבוצתית להעלאת 
המוטיבציה והשראה לחיים בראים יותר ושמחים יותר. תכנית כושר 
זו תסייע לבני הנוער להרגיש טוב יותר, לשפר את הערכה העצמית 

ולהגביר את הביטחון העצמי. בני הנוער שייקחו חלק באימוני הכושר 
יהפכו לגרסה טובה יותר, בריאה וחזקה של עצמם.

תכנית זו תשלב בתוכה אימונים של סיבולת, כוח , קואורדינציה, 
שיווי משקל , זריזות גמישות הטמעת תזונה נכונה ואורך חיים בריא 

בשילוב עם פעילות גופנית במטרה לעלות את ביטחון העצמי וליצור 
השפעה ארוכת טווח על אורח החיים  של הנוער.

במהלך חודשי הקיץ ייהנו הילדים והנוער מסדנאות חווייתיתוחד 
פעמיות לצד המסלולים התהליכים והיציאות האזוריות. בסדנאות 
אלה יחשפו הילדים והנוער למגוון תחומים חדשים ואטרקטיביים 

וירכשו כלים ומיומנויות בתחומים שונים. כל ישוב יוכל לבחור שלוש 
סדנאות מתוך הסל היישובי שיתקיימו פעם בשבוע.

סדנאות חווייתיות לפעילות קהילתית

רצים בכושר: לשכבות ז‘-י"ב 

סדנת
היפ הופ

סדנת
אילוף

סדנת
בישול 

סדנת
טיסנאות
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פסטיבל אוהלים הינו פסטיבל נוער ייחודי שיתרחש לראשונה 
במרחבים בחסות מחלקת הילדים והנוער כאירוע סיום לחופשת הקיץ. 

פסטיבל נוער בן יומים עם לינה ומתחמי קמפינג מסודרים, על פני 
מדשאות רחבות ובין העצים בבריכת מרחבים שבמועצה. במהלך 

היומיים יתקיימו הופעות מוזיקה, סטנדאפ, סדנאות מגניבות, מעגלי 
מתופפים, מסיבות אל תוך הלילה, דוכני מכירה ואוכל והכל תוצרת 

מקומית!

תושבי המועצה ייהנו מרכישת כרטיסים מוזלת
*אופציה לאירוח של 5 מועצות נוספות

פרטים בהמשך...

כחלק מהתפיסה החינוכית מחלקת הילדים והנוער, רואה בחשיבות 
יצירת אלטרנטיבות נוספות לבילוי עבור בני נוער בחגים, חופשות 

במהלך השנה ובמיוחד בקיץ. 
מתוך כך המחלקה מפיקה אירועי לילה לבן ייחודיים ומושקעים על כל 
הגימיקים הכי מטריפים בהרבה סטייל ופינוקים לבני הנוער. האירועים 
משלבים מסיבות ריקודים ענקיות, הופעות של אמנים, אטרקציות מכל 

הסוגים והסגנונות, אוכל ועוד..

לילות לבנים לשכבות ז‘-י“ב

פסטיבל אוהלים: לשכבות ז‘-י"ב 
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מנהיגות נוער במרחבים
מחלקת הילדים והנוער חרטה על דגלה פיתוח מנהיגות נוער

המחלקה מפעילה את מסלולי המנהיגות הבאים: 

קורסי מד"צים 

האיחוד החקלאי
קורס מדצים:

1-12.7.17

בני עקיבא
סמינריון שלב ב‘:

22-25.6.17

האיחוד החקלאי
מחנה קיץ:
1-10.8.17

בני עקיבא
סמינריון שלב ב‘:

21-24.8.17

מפעלי תנועות הנוער
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מחלקת הילדים והנוער תופרת לכם קיץ בטוח
טיפים להורים!

1.  תכנון מוקדם ויצירת מסגרת-  תכננו יחד עם ילדיכם  את חופשת הקיץ ותאמו ציפיות לגבי סדר 
יום ברור הכולל מטלות, בילויים, חופשות משפחתיות ועידוד ליציאה לעבודה או להשתתפות 

בפעילות של מחלקת הנוער ותנועות הנוער, כל אלה מקנים לילד מסגרת ובטחון. 
2.  הצבת גבולות – שוחחו על כללי הבית והציבו גבולות ספציפיים הנוגעים לקיץ הכוללים את שעות 

הערות שלהם, שעות המסך, היכן מבלים ובאיזה שעה חוזרים הביתה.  
3.  הגבירו את נוכחותכם-  התעניינו לאן הם יוצאים ועם מי, מה הם עיסוקיהם והאם יתר ההורים 

מודעים לכך או מתכוונים לנכוח במקום. 
WhatsApp ,Facebook  .4  ומה שבניהם- במהלך הקיץ הרשת הופכת למקום הבילוי המרכזי 

של בני הנוער ולמרות שנדמה שהם יושבים בסביבה המוגנת שלהם בביתם "ורק" גולשים 
באינטרנט, תמונה זו יכולה להיות מטעה- חשיפה לפורנוגרפיה, הפצה של תמונות וסרטונים בעלי 

תכנים מיניים ובריונות ברשת הם רק חלק מהתופעות שילדיכם חשופים אליהם כל הזמן.
5.  דברו עם ילדיכם על מצבי סיכון- הנטייה להתנהגויות סיכון מתגברות בחופשת הקיץ עקב ריבוי 

בשעות הפנאי, השעמום והיעדר המסגרת הלימודית. שוחחו על כך עם ילדיכם והביעו את עמדתכם 
ביחס לתופעת האלכוהול, השוטטות ומערובתם בפעילות העשויה להיות מזיקה ואף פלילית כמו 

אלימות, וונדליזם, הימורים ופעילות מינית לא מבוקרת.

זכרו להקשיב ולשמור על מעמדכם ככתובת ואוזן קשבת, חשוב שילדיכם ידעו לפנות אליכם
גם בנסיבות קשות ולקבל מענה וסיוע ללא חשש מהטפת מוסר.

יחד נעבור את הקיץ בהנאה ובבטחה!

מירב אביטן- מנהלת תחום מניעה וסיכון

 052-8586977

נתי ויצמן- עו"ס מניעה וסיכון

 054-3003540

לכל שאלה או התייעצות מוזמנים לפנות אלינו - תחום מניעה וסיכון, מחלקת הילדים והנוער.

מתמודדים עם נער/ה בגיל ההתבגרות?
מחפשים תשובות ודרכי התמודדות?

מעוניינים במנחה פרטני שיקשיב וילווה אתכם?
מחלקת הילדים והנוער משיקה מיזם חברתי

'הורים למען הורים'
בוגרי התכנית 'ביה"ס להורים' מעוניינים להתנדב בקהילה

ולהעניק לכם ליווי ומענה מקצועי – ללא תשלום!

ליצירת קשר ופרטים נוספים: 
מירב אביטן 052-8586977 מנהלת תחום מניעה וסיכון

נתי ויצמן 054-3003540 עו"ס מניעה וסיכון

*בוגרי התכנית בעלי תעודה אקדמית
ממכללת תל חי ועידן ההורות*

*סודיות מובטחת*
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תקנון הרשמה לפעילויות הקיץ 2017

•  פתיחת קבוצה בקייטנה מותנת במספר משתתפים מינימלי, בסמכות המתנ"ס 
    לאחד קבוצות על פי רישום.

•  למתנ"ס שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות הקייטנה בהתאם לאילוצים 
    ביטחוניים, בטיחותיים או לוגיסטיים.

•  פתיחת וסגירת קייטנה ו/או קורס מותנית במספר נרשמים.

•  הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות, או לבטל קייטנה.

•  המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף/ת עקב 
   בעיית משמעת/רגשית/בריאותית או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה.

•  במקרה של ביטול קייטנה במלואה על ידי המתנ"ס – יוחזר התשלום לנרשמים.

•  משפחה החייבת כספים למתנ"ס, לא תוכל לרשום את ילדיהם לקייטנות עד אשר 
    לא תסדיר את החוב.

•  עבור המחאה שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך 35 ₪.

•  ניתן לבטל הרשמה לקייטנה עד לתאריך 15/6/17 ללא חיוב. לאחר תאריך זה 
    יגבו דמי ביטול על סך 100 ₪

•  לאחר תאריך פתיחת הקייטנה, לא יתקבל החזר כספי על ביטול רישום. כמו כן 
   לא תתאפשר הרשמה לימים בודדים לקייטנה.

•  תינתן 10% הנחה עבור ילד שני, 15% הנחה עבור ילד שלישי במשפחה לאותה 
    תקופת רישום.
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2-20.7.2017

2-20.7.2017

2-20.7.2017

2-6.7.2017

2-6.7.2017

9-13.7.2017

9-13.7.2017

16-20.7.2017

16-20.7.2017

2-13.7.2017

2-13.7.2017

23.7-10.8.2017

23.7-3.8.2017

13.7-10.8.2017

קייטנת גנים חיות וחיוכים 

בית הספר של 
החופש הגדול

הארכת יום 

coolוניברסיטה- 
קורס חיות וחוויות

coolוניברסיטה- 
קורס ספורט אתגרי

coolוניברסיטה- 
קורס מוסיקה

coolוניברסיטה- 
קורס בישולי

coolוניברסיטה- 
קורס אנגלית

coolוניברסיטה- 
קורס צילום

קייטנת מחנה כדורגל

קייטנת מחנה כדורסל

כיף של קיץ

מחנה התעמלות
קרקע ומכשירים

קייטנות גנים-
אגדה של קיץ

3-6

א‘-ג‘

א‘-ג‘

ד‘-ח‘

ד‘-ח‘

ד‘-ח‘

ד‘-ח‘

ד‘-ח‘

ד‘-ח‘

א‘-ו‘

א‘-ו‘

א‘-ו‘

א‘-ו‘

3-6

מבני הגנים

בתי הספר

בתי הספר

עלה נגב

קרית חינוך מרחבים

קרית חינוך מרחבים

קרית חינוך מרחבים

קרית חינוך מרחבים

קרית חינוך מרחבים

מגרש כדורגל קריית 
חינוך מרחבים

מבועים

קרית החינוך מרחבים 

אולם ספורט חדש 
מבועים

בגנים בהם תהיה 
ההרשמה הגבוהה ביותר

אין

יש

אין

יש

יש

יש

יש

יש

יש

יש

יש

יש

בסוף יום בלבד

אין

₪ 850

₪ 300

₪ 500

קורס אחד:

₪ 590

שני קורסים:

₪ 1,140

שלושה קורסים: 

₪ 1,640

₪ 800

₪ 800

₪ 950

₪ 800

₪ 1,200

עלותהסעותמיקוםיעדשםתאריך
רישום

במועצה



SAVE THE DATE
21-22.8.17

פסטיבל קיץ במרחבים
יומיים מלאים בכיף,

מים ופעילויות תרבות
לכל המשפחה!


