
 גילאים: מסיימי כיתות א’ – ו’.
 תאריכים: 16.8.20 – 11.8.20 

 ימים ושעות: א’ – ה’ בין השעות 08:00-13:30
 מיקום: מרכז תרבות ופנאי קריית נורדאו. 

 עלות: 300 ש״ח. 

 יש להצטייד בארוחת בוקר ובקבוק שתייה. 

    

 סדנאות אומנויות לחימה מסביב לעולם
 אגרוף תאילנדי, קפוארה, גו’דו, קרב מגע,  טאיקונדו.

 משחקים ותחרויות
 תחרות “הישרדות”

 ארבעת יסודות היקום
 טכניקות לחימה של חיות הטבע

 פעילות עם חיות

 בניהול מדריך אומנויות לחימה מקצועי
 מספר המקומות מוגבל

 גילאים: מסיימי כיתות א’ - ה’
 תאריכים: 23.8.20 – 17.8.20 

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

 עלות: 300 ש״ח 

 יש להצטייד בארוחת בוקר, בקבוק שתייה וכלי כתיבה. 

 שירים 
 משחקים

 יצירות להעשרת אוצר המילים באנגלית 
 הכרות עם נושא חדש בכל יום

     התוכנית מתבססת על תיאוריית “ריבוי   
     האינטליגנציות” של גרדנר, לשיפור  

     מיומנויות ההבעה בעל פה.

  בניהול מדריכה מביה”ס לשפות “ברליץ”
 מספר המקומות מוגבל

בדרום נתניהבדרום נתניה

 המחירים כפופים להנחיות וסבסוד משרד החינוך.
 הרשת תהיה רשאית שלא להפעיל את הקייטנה /צהרון בשל נסיבות הנובעות  

        מארועים שאינם בשליטת הרשת.

 כל הקייטנות מתקיימות בכפוף להנחיות ה״תו הסגול״ של משרד הבריאות,  
       משרד החינוך ובתאם להנחיות המשתנות.

 לכל הקייטנות יש להגיע בכל יום עם טופס הצהרת בריאות עדכני וחתום 
        ע״י הההורים ומסכת אף ופה. לא תורשה השתתפות ללא הצהרה יומית חתומה.

 ביום חמישי 30.7.20 )צום תשעה באב( לא יתקיימו קייטנות ויום זה יוחזר ב-9.8.20 
 הפעלת הקייטנות של משרד החינוך מותנת באישור סופי של משרד החינוך       

        לקיום קייטנה ובהתאם להנחיות לאותה עת.

 לא תתאפשר כניסת הורים/מלווים למתחמי הגנים והקייטנות. 

כללי :

חיסורים :

ביטול השתתפות:

הקייטנות ברישיון כחוק ובאישור משרד החינוך

לילדי הגנים,  בתי הספר לילדי הגנים,  בתי הספר 
היסודיים ולנוערהיסודיים ולנוער

 פתיחת וסגירת קייטנה ו/או צהרון מותנית במספר נרשמים.
הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות, או לבטל קייטנה.

משפחה החייבת כספים למתנ"ס, לא תורשה להשתתף בקייטנות המתנ"ס,

      בטרם הסדרת החוב.

קייטנות מסובסדות לא מזכות בהנחה כלשהיא. 

המתנ"ס 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, בטיחותיים, לוגיסטיים ואחרים. 

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

 התשלום בגין הפעילות הינו עבור קייטנה מלאה ומשתתף לא יזוכה בגין 
        השתתפות חלקית, למעט ביטול בשל הנחיות גורמי מקצוע בנושא בריאות הציבור.

 בקשות להפסקת הפעילות בקייטנה יטופלו 
        אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב 

        במזכירות המתנ"ס. 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.

מרכז תרבות ופנאי
 קריית נורדאו

  SUMMERSUMMER""
 ""SCHOOLSCHOOL וקרב מגעוקרב מגע

מרכז תרבות ופנאי
 קריית נורדאו

נהלי הרישום הנחיות נהלי הרישום הנחיות 
ועדכונים חשוביםועדכונים חשובים

הקייטנות בכפוף להנחיות ״התו הסגול״
ובאישור משרד החינוך
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רמת פולג | עיר ימים | גבעת האירוסים | קריית נורדאו

ברשת ברשת המרכזים הקהילתייהמרכזים הקהילתיים ם 

קורס קיץ קורס קיץ 
אומנויות אומנויות לחימהלחימה

קייטנותקייטנות
קיץקיץ20202020

בתוכנית: בתוכנית:

קורס קיץ אנגליתקורס קיץ אנגלית

בדרום נתניהבדרום נתניהקייטנותקייטנות קיץקיץ



  ההרשמה מתבצעת באתר הרשת! 
      רישום במזכירות בהמחאות בלבד!

  מספר המקומות מוגבל!

 גילאים: מסיימי כיתות א’  - ו׳
 תאריכים: 16.8.20 – 10.8.20 )לא כולל תשעה באב(
 ימים ושעות: א’ – ה’ בין השעות 08:00-13:00

 מיקום: מרכז תרבות וקהילה פולג-עיר ימים
 עלות: 415 ₪ ברישום מוקדם עד 15.7.20 

                460 ₪ ברישום מאוחר 

 אומנויות הבמה
 ימי בריכה

 ימי שיא

 ספורט ותנועה
 יצירה

 פינוקי קיץ

 תוספת צהרון עד 16:30:
     215 ש״ח ברישום מוקדם עד 15.7.20

     240 ש״ח ברישום מאוחר
 יש להצטייד בארוחת בוקר ובקבוק שתייה.

 גילאים: ילדי הגנים 
 תאריכים: 9.8.20 – 1.7.20 )לא כולל תשעה באב(

 ימים ושעות: א’–ה’ בין השעות 07:30-13:00 
 מיקום: גני ילדים בשכונות רמת פולג, עיר ימים, קריית נורדאו 

       וגבעת האירוסים.
 עלות: 360 ש״ח )לאחר סבסוד משרד החינוך(.

 תוספת צהרון עד השעה 16:30: 947 ש״ח.
 הרשומים למסלול הארוך )כולל יולי( פטורים מרישום למחזור הראשון.

 הרישום לקייטנת הבוקר או/ו הצהרון הינו לכל התקופה, המחיר  
       יעודכן בהתאם.

 ההרשמה עד  28.6.20, לאחר תאריך זה הרישום על בסיס מקום פנוי.
 הורים שנרשמו לפני עדכון התאריך החדש של  משרד החינוך, 

       פטורים מרישום מחדש, התאריך מתעדכן במערכת.
 הרשומים למסלול הארוך )כולל יולי( פטורים מרישום למחזור הראשון. 

 החיוב ביולי לילדי המסלול הארוך 387 ש״ח לאחר 
      קיזוז מהתשלומים שהצטברו במהלך  השנה.

 סיפור בתנועה
 ״אלון בלון״

 אומנות ויצירה
 קפוארה

 תאריכים: 10.8.20-16.8.20
 ימים ושעות: א’–ה’ בין השעות 07:30-16:30

     יום ארוך בלבד!
 עלות: 540 ש״ח ברישום מוקדם עד 15.7.20                   

                645 ש״ח ברישום מאוחר

 שעשועי מים ובועות סבון
 פלאים/ ערכים
 ספורט ותנועה

 ועוד הפתעות...

קייטנת גנים של קייטנת גנים של 
החופש הגדולהחופש הגדול

 יש להצטייד בארוחת בוקר, בקבוק שתייה 
      וקלמר אישי מאובזר.

״סיפורו של ״סיפורו של 
סיפור״סיפור״

קייטנת ״חוויות״קייטנת ״חוויות״
מחזור מחזור 22  של קייטנהשל קייטנה

מתקיים בפולג-עיר ימים עבור כל השכונות הדרומיות

 גילאים: מסיימי כיתות ה’ ומעלה
 תאריכים: 4.8.20 – 17.8.20

 ימים ושעות: א’, ג׳, ה’ 
    בין השעות 08:30-14:30 )שעת חזרה משוערת(

 מיקום: איסוף מכל המרכזים הקהילתיים ברשת.
 עלות: 1150 ש״ח ברישום מוקדם עד 1.7.20 

                1265 ש״ח ברישום מאוחר.

 יש להצטייד בארוחת בוקר ובקבוק שתייה.   

 סקיי-טאון ת״א
 סינמה סיטי גלילות

 מימדיון ת״א
 יער בראשית

 הילדים יחולקו על פי קבוצות הגיל ובתי הספר. 

 ייתכנו שינויים בתוכנית – פרטים נוספים   
     במזכירות המתנ”סים ואתר הרשת.

 ניתן להירשם על בסיס יומי רק לאחר 7.7.20    
      ועל בסיס מקום פנוי בלבד. העלות בעבור כל יום 150 ש״ח.

קיץ בלתי נשכח! אטרקציות המובילות בארץ ! 
איסוף מכל המרכזים הקהילתיים בדרום נתניה

ימים של כיף 
לילדים ונוער

 סופרלנד
 היי ג׳אמפ נתניה
 לונה פארק ת״א

 פארק המים ״שפיים״

אקסטריםאקסטרים
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 גילאים: מסיימי כיתות א’ – ד’.

 תאריכים: 9.8.20 – 1.7.20 )לא כולל בתשעה באב(

 ימים ושעות: א’ – ה’ בין השעות 08:00-13:00

 עלות: 360 ₪ בלבד )לאחר סבסוד משרד החינוך(

 תוספת צהרון עד השעה 16:30:

      750 ₪ לילדי כיתות א׳-ב׳ )אחר סבסוד משרד החינוך(

       1233 ₪ לילדי כיתות ג׳-ד׳ )לא כלול ברפורמת משרד החינוך(

 מיקום: בתי הספר היסודיים בשכונות בדרום העיר 

       רימלט, בגין, חיים חפר, קרליבך, רזיאל, נורדאו, יגאל אלון ואורות רש"י.

  ספורט ותנועה
  יצירה

  תאטרון
  משחקי מים ובועות סבון 

 יש להצטייד בארוחת בוקר,  בקבוק שתייה וקלמר אישי מאובזר.

  הרישום לקייטנת הבוקר או/ו הצהרון הינו לכל התקופה, המחיר יעודכן בהתאם

  ההרשמה עד 28.6.20, לאחר תאריך זה הרישום על בסיס מקום פנוי.

  הורים שנרשמו לפני עדכון התאריך החדש של  משרד החינוך, פטורים 

        מרישום מחדש, התאריך מתעדכן במערכת.

 במקרה ומספר הנרשמים לא יאפשר פתיחת  קבוצה,  יאוחדו כיתות או  

       בתי ספר בהתאם להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות.

 יום קולנוע
 מדע וחוויה

 ימי שיא
 ועוד הפתעות 

 הקייטנות בניהול הצוות החינוכי של ביה"ס. צוות    
     הקייטנה כולל את מורי ביה"ס, מדריכים מקצועיים    

     ומפעילים חיצוניים.
 הקייטנה בכפוף למתווה משרד החינוך ובשיתוף 
     פעולה מלא עם בתי הספר, עיריית נתניה ורשת 

     המתנ"סים בדרום העיר. 

לתלמידים לתלמידים 
המסיימים המסיימים 

כיתות א' - ד'כיתות א' - ד'

קייטנת ביה״ס של קייטנת ביה״ס של 
החופש הגדולהחופש הגדול

הרבה כייף והנאה

בתוכנית:

בתוכנית:

בתוכנית:

מחזור 2

בתוכנית:

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

     חיצוניים מיומנים ובעלי ניסיון בהדרכת ילדים.
 הקייטנה בכפוף לרפורמת משרד החינוך  

     והנחיות ה״תו הסגול״.

ונהניםונהנים

בכפוף להנחיות משרד הבריאות, טרם הוחלט 
על מועד פתיחת ההרשמה. 

החלטה בדבר מועד פתיחת ההרשמה תפורסם בהמשך...


