
2019 בדרום נתניהבמרכזים הקהילתייםקייטנות קיץ

״רשת פנאי וקהילה״

מצורפת חוברת קומיקס מפתיעה לצביעה וניתנת לתלישה
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הקייטנות ברשיון כחוק ובאישור משרד החינוך
לילדי הגנים,  ילדי בתי הספר היסודיים ולנוער



•  במידה ומספר הנרשמים לא יאפשר פתיחת קבוצה, יאוחדו כיתות או בתי ספר 
   בהתאם לנהלי משרד החינוך.

•  הקייטנות יתקיימו בבתי הספר בכל דרום העיר: רימלט, בגין, חיים חפר, רזיאל, נורדאו, 
   יגאל אלון ורש"י.
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התוכנית כוללת פעילויות העשרה ותכנים מגוונים כגון:
לייזר טאג, קורקיכייף, משחקי מים ובועות סבון, מתנפחים, פיגוזיאדה, 

קארטינג, יום קולנוע ועוד הפתעות וחוויות מהנות. 

 גילאים: מסיימי כיתות א’ – ג’
 תאריכים: 21.7.19 – 1.7.19

 ימים ושעות: א’ – ה’ בין השעות 08:00-13:00
 עלות: 300 ₪ בלבד )ובכפוף להחלטת משרד החינוך(

 תוספת צהרון עד השעה 16:30:
700 ₪ ברישום מוקדם עד 6.6.19

770 ₪ לנרשמים בהרשמה מאוחרת
כולל ארוחת בוקר מזינה )לחם + ממרח + ירקות( 

עם דגש על אורח חיים בריא לפי הוראות משרד החינוך.

בתאריך 18.7.19 בין השעות 17:00-19:00 
תתקיים פעילות הורים וילדים

בתוכניתמה

הקייטנות בניהול הצוות החינוכי של ביה”ס ומיועדות
לתלמידים המסיימים כיתות א’- ג’.

צוות הקייטנה כולל את מורי ביה”ס מדריכים מקצועיים ומפעילים חיצוניים.

הפרויקט מתקיים ביוזמת משרד החינוך ובשיתוף פעולה מלא עם 
מידע בתי הספר, עיריית נתניה ורשת המרכזים הקהילתיים בדרום העיר.

ופרטים

על זה !

סיפורים

בכל מיני
צבעים

קייטנת ביה״ס של החופש הגדול
סיפור
בצבע

אני עף



• ניתן להירשם על בסיס יומי, רק לאחר תאריך 22.6 ועל בסיס מקום פנוי בלבד. העלות בעבור כל יום 170 ₪.
• ייתכנו שינויים בתוכנית – פרטים נוספים במזכירות המרכזים הקהילתיים.

הדב הלבן	 
ימית 2000	 
“פארק האי” עזריאלי	 
סינמה סיטי גלילות	 
מימדיון	 

סופרלנד	 
יער בראשית	 
לונה פארק תל אביב	 
פארק המים “שפיים”	 

     ועוד הפתעות

קיץ בלתי נשכח! 
האטרקציות המובילות 

בארץ ! 

מהימי כיף באטרקציות:
בתוכנית

 גילאים: מסיימי ד’ ומעלה
 ימי א׳, ג׳, ה׳ בין התאריכים: 21.7.19 –2.7.19

 שעות: בין השעות 08:30-14:30 )שעת חזרה משוערת(
 מקום: איסוף מכל המרכזים הקהילתיים ברשת
 עלות: 1,180 ₪ רישום מוקדם עד תאריך 6.6.19

  1,260 ₪ ברישום מאוחר
 תוספת צהרון עד השעה 16:30 - 700 ₪ 

     פתיחת הצהרון מותנית במספר הנרשמים
    המחיר כולל ארוחת בוקר ופינוקים 

מידע 
ופרטים

ימים של כיף והנאה לילדים ונוער

איסוף מכל המרכזים הקהילתיים ברשת
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סיפור
בצבע



המחירים בקייטנות הגנים למחזור ראשון לאחר הסבסוד העירוני:
יום קצר- 1,259 ₪ )הנחה בסך 190 ₪(  |  יום ארוך – 1,992 ₪ )הנחה בסך 250 ₪(

 תאריכים: 1.7.19-31.7.19
 ימים ושעות: א׳-ה׳ 7:30-13:30

 מקום: גני הילדים בשכונות דרום העיר 
)רמת פולג, גבעת האירוסים, קריית נורדאו ועיר ימים(.

 עלות: 1259 ₪   )ברישום מוקדם עד 6.6.19(
             1403 ₪   )ברישום מאוחר(
 תוספת צהרון עד השעה 16:30

    733 ₪ )ברישום מוקדם עד 6.6.19(
    754 ₪ )ברישום מאוחר(          

 המחיר כולל: ארוחת בוקר בריאה, עשירה ומגוונת, 
                      חולצה וכובע לכל משתתף.

קייטנות לילדי הגנים

1

במהלך הקייטנה נצא למסע מרתק בזמן נחקור את 
העבר, נתבונן בהווה ונחלום על העתיד. בכל שבוע, 

נחשף לתחום מרתק אחר ונגלה מה השתנה במהלך 
ההסטוריה ומה צופן לנו העתיד בדרך חוויתית ומהנה.

צוות הקייטנה והצהרונים הינו צוות מקצועי הכולל 
גננות, מובילות, סייעות ומפעילים חיצוניים מיומנים 

ובעלי נסיון בהדרכת ילדים.

מחזור ראשון
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מידע 
ופרטים

חזרתי בדיוק
בזמן!



 תאריכים: 1.8.19-12.8.19
 ימים ושעות: א׳-ה׳ 7:30-16:30 יום ארוך בלבד!

 עלות: 860 ₪ )ברישום מוקדם עד 12.7.19(
             954 ₪ )ברישום מאוחר(   

ימי שיא: מופע של כוכבי הילדים ״עומרי והפייה יעל מארחים את משה אופניק” באודיטוריום ע״ש 
אריק איינשטיין במרכז תרבות וקהילה פולג – עיר ימים.  מופע תאטרון ועוד הרבה הפתעות.

ילדים הרשומים לצהרונים במסלול הארוך כל השנה, נהנים מקייטנת הקיץ בכל 
חודש יולי ללא תוספת תשלום ופטורים מרישום נוסף. 

למעוניינים במחזור השני יש לבצע רישום למחזור אוגוסט בנפרד!

2
מחזור שני

כמה הפתעות     

            מחכות לי

                    בקייטנה

נרשמתי!
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בכל יום הילדים ייהנו מפעילויות מיוחדות וסדנאות חווייתיות.

מידע 
ופרטים

בתוכניתמה

תנועה וקצב	 
תאטרון	 
אמנות ויצירה	 
זומבה לילדים	 
קפוארה	 
קסמי בועות סבון 	 

ועוד הפתעות



• הרשמה מתבצעת באתר בלבד! רישום במזכירות בהמחאות בלבד !
• מספר המקומות מוגבל!

בתוכניתמה

מידע 
ופרטים

 גילאים:  א’ ומעלה 
 תאריכים: 8.8.19 – 22.7.19

 ימים ושעות: א’ – ה’ בין השעות 08:00-13:00
 מיקום: מרכז תרבות וקהילה פולג – עיר ימים

 עלות: 1162 ₪ עד השעה 13:00 ברישום מוקדם עד 12.7.19
  1278 ₪ עד 13:00 ברישום מאוחר.

 תוספת צהרון עד השעה 16:30:
     658 ₪ ברישום מוקדם עד 12.7.19.

     724 ₪ ברישום מאוחר.

יש!!!

במרכז תרבות וקהילה פולג - עיר ימים  

ימי בריכה	 
יום קסמים	 
סינמה סיטי	 
הדוב הלבן	 
מולטימדיה	 

מסיבת קצף	 
סדנאות סייף – אומנות הלחימה של האצולה	 
“בקצב התופים”	 

     ועוד הפתעות מתוקות ומפנקות

מחזור 2 
של קייטנה 

לתושבי 
דרום העיר!
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מרכזים קהילתיים בדרום נתניה

״רשת פנאי וקהילה״
קייטנות קיץ 2019

רוצים להצטרף
למשחק כדורסל 

בשכונה?

גם לי מתאים !בכיף !
אין עוד הרבה

זמן, אלך לחפש
חברים לקבוצה

משחק כדורסל 

שכונתי

פרס שווה

לקבוצה המנצחת

מעניין מה חדש
אני חייבבשכונה

להשתתף!

רשת פנאי וקהילה

wow

מבוסס על אמנת השילוב של החברה למתנ"סים
בשיתוף  פועלים לנגישות בישראל
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בקרוב יש
משחק כדורסל שכונתי

גם גורי ורועי משתתפים.
 רוצה גם אתה להצטרף?

תסמוך עלי 
אמצא

עוד שחקן !

הי
המאמן

בהצלחה!
כל הכבוד על היוזמה,

אבל עדיין חסר
שחקן אחד ! 



www.matnasdn.co.il להרשמה באתר הרשת
פרטים נוספים במרכזים הקהילתיים: פולג עיר-ימים | קריית נורדאו | גבעת האירוסים

89

לא כדאי להזמין 
אותו הוא

שונה!

לא כדאי
להזמין אותו הוא

אחר!

חשבתי לצרף
ברווז סופר מוכשר 

בשם סטפן!

כבר חיפשתי
בכל השכונה

אין לי כוח!
אני מיואש!
לא מצאתי
שחקן נוסף

בוא נתייעץ עם דן 
ועידן הם מכירים      

        הרבה 
     ברווזים

רוצים
להצטרף 
למשחק?

יש משחק כדורסל 
שכונתי. רוצים 
לשחק איתנו?

אנחנו לא 
לסבתא שליבכושר!

יש יומולדת

אם הוא לא בא
אז גם אני

לא בא! אני
עייף

אני בחוג
קפוארה

אז מה אם
הוא שונה?

בהצלחה!

רוצים
לשחק
איתנו?
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סטפן גר 
בבית הזה!

חיפשתם
חכו        אותי?

ותראו!

ל... ל... לבן!?!?##

שווה לנו
להכיר אותו!

הוא אחד
השחקנים
הכי שווים

בנתניה

טוק!
     טוק!

טוק!

שמענו שאתה 
תותח

בכדורסל!

אורחים 

50280
1דרום נתניה

עכשיו כולנו 
       מבינים שלכל אחד

            יש מקום, כי
        השילוב הוא
        ההצלחה של

             כולנו!

יש!
זכינו!

חדש! קייטנה לילדים בעלי צרכים מיוחדים
פרטים והרשמה במרכז תרבות ופנאי קריית נורדאו 09-8355518 רח׳ אריה לוין 3 נתניה.



• מספר המקומות מוגבל 

בתוכניתמה

 גילאים: ד’ ומעלה.
 תאריכים: 21.7.19 –1.7.19.

 ימים ושעות: א’ – ה’ 08:00-13:00
 מקום: מרכז תרבות ופנאי קריית נורדאו

כולל: ארוחת בוקר, פינוקים והפתעות!

   

מה קרה?

לא הספקתי להרשם
לקייטנה ועכשיו אין לי מקום

יום מולטימדיה.	 
ימי בריכה.	 
יום שוקולד	 
סדנאות יצירה ואומנות.	 
 	I JUMP PARK
תחרויות מים.	 

הדוב הלבן.	 
יום ספורט	 
ימית 2000.	 
סינמה סיטי	 
גוט טאלנט	 
ימי שיא ועוד הפתעות ופינוקים.	 
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מידע 
ופרטים

במרכז תרבות ופנאי קריית נורדאו
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• מספר המקומות מוגבל
• בניהול מדריך אומנויות לחימה מקצועי.

בתוכניתמה

חזרתי עייף, 
אבל היה

 גילאים: א’ – ו’מה זה כיף !
 תאריכים: 28.7.19 – 22.7.19.

 ימים ושעות: א’ – ה’ בין השעות 08:30-13:30
 מקום: מרכז תרבות ופנאי קריית נורדאו

כולל: ארוחת בוקר, פינוקים והפתעות!

סדנאות אומנויות לחימה מסביב לעולם, 	 
אגרוף תאילנדי, ג׳ודו, קרב מגע, טאיקונדו.	 
משחקים ותחרויות.	 
תחרות “הישרדות”.	 
ארבעת סודות היקום.	 
טכניקות לחימה של חיות הטבע	 
יום ספורט אתגרי.	 
תחרות נינג׳ה נתניה	 

מידע 
ופרטים

עם איציק ביטון חגורה שחורה דאן 5 מרשת ״נוק-אאוט״
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• מספר המקומות מוגבל !
• בניהול: מדריכה מביה”ס לשפות “ברליץ”.

בתוכניתמה

מידע 
ופרטים

 גילאים: א’ – ה’
 תאריכים: 4.8.19 –29.7.19

 ימים ושעות: א׳-ה׳ 08:30-13:30
כולל: ארוחת בוקר, פינוקים והפתעות!

מגוון הפעלות: שירים, משחקים, יצירות להעשרת 
אוצר המילים באנגלית בצורה חווייתית ומיוחדת.

תוכנית הקייטנה כוללת היכרות עם נושא 
חדש בכל יום ומתבססת על תאוריית ״ריבוי 

האינטליגנציות״ של גרדנר, לשיפור מיומנויות 
ההבעה בעל פה.

החלטת לאיזה 
קייטנה ללכת? 

יש הרבה 
קייטנות שוות!
קשה לי לבחור

מרכז תרבות ופנאי קריית נורדאו
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פתיחת וסגירת קייטנה ו/או צהרון מותנית במספר נרשמים.	 
הנהלת המרכז הקהילתי תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות, או לבטל קייטנה.	 
במקרה של ביטול קייטנה במלואה על ידי המרכז הקהילתי – יוחזר הכסף לנרשמים.	 
משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי, לא תורשה להשתתף בקייטנות.	 
המרכז הקהילתי שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף 	 

עקב בעיית משמעת או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה.
למתנ”ס שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות הקייטנה בהתאם לאילוצים 	 

ביטחוניים ובטיחותיים או לוגיסטיים.
ההרשמה לקייטנות הגנים תסתיים ב-16.6.19. הנרשמים לאחר תאריך זה יצטרפו 	 

על בסיס מקום פנוי בלבד.

התשלום בגין הפעילות הינו עבור 
קייטנה מלאה ומשתתף לא יזוכה 

בגין השתתפות חלקית.

שימו לב!

נהלי הרישום לקייטנות הקיץ 

ברשת המרכזים הקהילתיים בדרום נתניה

כללי

חיסורים ואם הבן שלי לא 
מגיע, אני מקבל 

כסף בחזרה?

• לנרשמים באתר האינטרנט, יש לוודא קבלת אישור רישום במייל בסיום ההרשמה!

כל הקייטנות ברשיון כחוק ועומדות בכל דרישות משרד החינוך.
בכפוף לצו פיקוח מחירי הקייטנות הציבוריות )סל שירותים ומחיר מירבי( 

תשע"ט 2019.

* למעוניינים בקייטנות ציבוריות במוקד של 15 יום בלבד 
   יש לפנות למזכירות המתנ"ס לקבלת פרטים נוספים.



הקדימו להירשם, שריינו מקום 
וחסכו 500 ₪ בשנה ברישום המוקדם !

שימו לב! הרישום לגני העירייה בבוקר לא כולל צהרון, יש לבצע 	 
רישום באתר הרשת.

בקשות להפסקת הפעילות בקייטנה יטופלו אך ורק לאחר מילוי 
טופס ביטול בכתב במזכירות המרכז הקהילתי. ניתן לשלוח הודעות 
ביטול באמצעות הפקס או האימייל אולם, יש לוודא קבלת הפקס/

האימייל, כמו כן לא ייעשו ביטולים בטלפון. ללא הודעות בכתב 
ייחשב המשתתף כממשיך בקייטנה. ביטול ההרשמה עד 14 יום לפני 
פתיחת הקייטנה - ללא חיוב. לאחר מועד זה ייגבו דמי ביטול בגובה 

של 10% ממחיר הקייטנה. אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

1.  10% הנחה תינתן לילד שני לבית אב 
    )עבור הקייטנה הזולה מבניהן(.

2.  משפחות המעוניינות בהנחות, רשאיות לפנות למזכירות במרכז   
     הקהילתי, עד תאריך 15.6.19 בלבד בצירוף אישורים מתאימים.

3.  בית ספר של החופש הגדול לא נכלל בקייטנות המזכות בהנחה.

התשלום לקייטנה 
ייעשה באמצעות 
המחאות, כרטיס 

אשראי או במזומן.
הנרשמים בתאריכי הרישום 
המוקדם ייהנו ממחירי ההרשמה 

המוקדמת, לאחר תאריך זה מחיר 
הקייטנה הינו מחיר מלא. תאריכי רישום 

מאוחר מופיעים במפרט כל קייטנה.

הנחות

ביטול 
השתתפות

נרשמתי בזמן 
וזכיתי

מה תנאי
התשלום?

כתוב הכל כאן מימין !!!

מסלול גנים ארוך
ספטמבר – יולי  )כולל(

1,050 ₪ לחודש

מסלול גנים קצר
ספטמבר – יוני
935 ₪ לחודש

בתי ספר "ניצנים, א' – ב'
ספטמבר – יוני
635 ₪ לחודש

בתי ספר ג' – ד'
ספטמבר – יוני
935 ₪ לחודש

תנאי 
תשלום



• במהלך החודשים יולי - אוגוסט 2019 המרכזים הקהילתיים יעבדו במתכונת קיץ
  עדכונים באתר ובאפליקציית הרשת!

• פתיחת קייטנה מותנית במינימום מס' נרשמים • ייתכנו שינויים בתוכנית הקייטנות.
• הזכות לשינויים בתוכנית, תאריכים ומועדים שמורה ל"רשת פנאי וקהילה" טל"ח.

ההרשמה
באתר הרשת

פרטים נוספים במרכזים 
הקהילתיים

c 2019 כל הזכויות שמורות ל״רשת פנאי וקהילה״, המרכזים הקהילתיים בדרום נתניה. אין להעתיק, או להפיץ חוברת זו, או 
קטעים ממנה בשום צורה ובשום אמצעי, אלקטרוני או מכני )לרבות צילום והקלטה( ללא אישור בכתב מ״רשת פנאי קהילה״.

״מרכז תרבות וקהילה״ פולג - עיר ימים, רח’ בני ברמן 6
טלפון: 09-8850330 / פקס: 09-8800849

e.mail: poleg2@netanya-dar.matnasim.co.il
ימים א’ – ה’ 09:00-20:00

מרכז קהילתי גבעת האירוסים, רח’ חבצלת החוף 3
טלפון: 09-8355849 / פקס: 09-8358573

e.mail: matnaserusim@gmail.com
ימים א’ – ה’ 15:30-19:30

מרכז תרבות ופנאי קריית נורדאו, רח’ אריה לוין 3
טלפון: 09-8355518 / פקס: 09-8357904

e.mail: hagit@netanya-dar.matnasim.co.il
ימים א’ – ה’ 11:00-19:00
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 קייטנת ביה״ס

    ״סיפורים בכל מיני צבעים״

 קייטנת “אקסטרים על גלגלים”

 קייטנות “מסע במנהרת הזמן”

 קייטנת “חוויות”

 קייטנת “אומנויות לחימה בכייף” 

”ֿSUMMER SCHOOL“ קייטנת 

 קייטנת “כיופית” 

ברשת המרכזים הקהילתיים בדרום נתניה 2019


