
קייטנת ביה״סקייטנת ביה״ס

רשת פנאי וקהילה רשת פנאי וקהילה המרכזים הקהילתייהמרכזים הקהילתיים בדרום נתניהם בדרום נתניה
פולג-עיר ימים | גבעת האירוסים | קריית נורדאופולג-עיר ימים | גבעת האירוסים | קריית נורדאו

של החופש הגדולשל החופש הגדול
צליל למצוינות צליל למצוינות 

20212021

* יתכנו שינויים בפעילויות בהתאם לשיקולי הצוות החינוכי והנחיות משרד החינוך/בריאות.

חמישי רביעי שלישי ראשון שני

1.7

8.7

מסיפור להצגהמסיפור להצגה

אולימפיאדהאולימפיאדה

7.7 6.7

כתיבה יוצרתכתיבה יוצרת
ברייקדאנסברייקדאנס

5.7

חכם בשמשחכם בשמש
כדורשתכדורשת

4.7

ילדות ילדות ישראליתישראלית
היפ הופהיפ הופ

  15.7

הפנינג כייף הפנינג כייף 
ושעשועושעשוע

  14.7 13.7   12.7

הישרדותהישרדות
חושבים כפולחושבים כפול

11.7

מסטר שףמסטר שף

  
22.7

מסיבת סיום מסיבת סיום 
קייטנהקייטנה

  21.7 20.7

  מסיבתמסיבת
פיג׳מותפיג׳מות

  
19.7

זהירות בדרכיםזהירות בדרכים
טניס חופיםטניס חופים

סיוםסיום

חכם בשמשחכם בשמש

יום מים יום מים 
ופינוקיםופינוקים

מסביב מסביב 
לעולםלעולם

הכוכב הבאהכוכב הבא
זהירות בדרכיםזהירות בדרכים

סדנת פלאים סדנת פלאים 
פתיחת קייטנהפתיחת קייטנה

ילדות ילדות ישראליתישראלית

הקייטנות יפעלו בהתאם להנחיות משרד 
החינוך המשתנות מעת לעת וכל זאת על 

מנת להבטיח את בריאות ילדיכם.
חופשה נעימה ובטוחה

צוות הקייטנות ברשת המרכזים הקהילתיים
 בדרום נתניה

חופשה
נעימה

ובטוחה

מסע מעורר סקרנות וחדשנות לעולם 
ההמצאות ששינו את חיינו בשילוב 

סדנאות מעולמות שונים ומגוונים.
נצא למסע מסביב לעולם ונהנה 

מפעילויות של ספורט אתגרי.
צוות הקייטנה כולל מורים מבית הספר.

בקייטנה ישולבו סדנאות: 

 ברייקדאנס   פלאים

 ספורט אתגרי  מאסטר שף 

 מסביב לעולם  הכוכב הבא

 משחקי ילדות ישראלים

 ימי שיא הכוללים יום מים 
מתנפחים ואקסטרים.

קייטנת ''המצאות ומציאות''

ספורט ספורט אתגריאתגרי



קייטנת ביה״סקייטנת ביה״ס

רשת פנאי וקהילה רשת פנאי וקהילה המרכזים הקהילתייהמרכזים הקהילתיים בדרום נתניהם בדרום נתניה
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של החופש הגדולשל החופש הגדול
חיים חפרחיים חפר

20212021

* יתכנו שינויים בפעילויות בהתאם לשיקולי הצוות החינוכי והנחיות משרד החינוך/בריאות.

חמישי רביעי שלישי ראשון שני

1.7

פתיחת קייטנהפתיחת קייטנה

8.7 7.7 6.7

כתיבה יוצרתכתיבה יוצרת
טניס חופיםטניס חופים

5.7 4.7

סדנת פלאיםסדנת פלאים
תיאטרוןתיאטרון

  15.7   14.7   13.7   12.7

זהירות בדרכיםזהירות בדרכים
כדורשתכדורשת

11.7

  
22.7

מסיבת סיום מסיבת סיום 
קייטנהקייטנה

  21.7 20.7
  

19.7

סיוםסיום חכם בשמשחכם בשמש

הפנינג מיםהפנינג מים
מסביבמסביב  
לעולםלעולם

הפנינג כייף הפנינג כייף 
ושעשועושעשוע

  מסיבתמסיבת
פיג׳מותפיג׳מות

ברייקדאנסברייקדאנס

אולימפיאדהאולימפיאדה

מסטר שףמסטר שף

הכוכב הבאהכוכב הבא

פתיחת קייטנהפתיחת קייטנה

הקייטנות יפעלו בהתאם להנחיות משרד 
החינוך המשתנות מעת לעת וכל זאת על 

מנת להבטיח את בריאות ילדיכם.
חופשה נעימה ובטוחה

צוות הקייטנות ברשת המרכזים הקהילתיים
 בדרום נתניה

חופשה
נעימה

ובטוחה

מסע מעורר סקרנות וחדשנות לעולם 
ההמצאות ששינו את חיינו בשילוב 

סדנאות מעולמות שונים ומגוונים.
נצא למסע מסביב לעולם ונהנה 

מפעילויות של ספורט אתגרי.
צוות הקייטנה כולל מורים מבית הספר.

בקייטנה ישולבו סדנאות: 

 ברייקדאנס   פלאים

 ספורט אתגרי  מאסטר שף 

 מסביב לעולם  הכוכב הבא

 משחקי ילדות ישראלים

 ימי שיא הכוללים יום מים 
מתנפחים ואקסטרים.

קייטנת ''המצאות ומציאות''

ספורט ספורט אתגריאתגרי
תיאטרוןתיאטרון



קייטנת ביה״סקייטנת ביה״ס

רשת פנאי וקהילה רשת פנאי וקהילה המרכזים הקהילתייהמרכזים הקהילתיים בדרום נתניהם בדרום נתניה
פולג-עיר ימים | גבעת האירוסים | קריית נורדאופולג-עיר ימים | גבעת האירוסים | קריית נורדאו

של החופש הגדולשל החופש הגדול
רימלטרימלט

20212021

* יתכנו שינויים בפעילויות בהתאם לשיקולי הצוות החינוכי והנחיות משרד החינוך/בריאות.

חמישי רביעי שלישי ראשון שני

1.7

8.7 7.7 6.7 5.7 4.7

  15.7   14.7 13.7   12.7 11.7

  
22.7

מסיבת סיום מסיבת סיום 
קייטנהקייטנה

  21.7 20.7

  מסיבתמסיבת
פיג׳מותפיג׳מות

  
19.7

חכם בשמשחכם בשמש יום מים יום מים 
ופינוקופינוק

מסביבמסביב  
לעולםלעולם הכוכב הבאהכוכב הבא

פתיחת קייטנהפתיחת קייטנה

הקייטנות יפעלו בהתאם להנחיות משרד 
החינוך המשתנות מעת לעת וכל זאת על 

מנת להבטיח את בריאות ילדיכם.
חופשה נעימה ובטוחה

צוות הקייטנות ברשת המרכזים הקהילתיים
 בדרום נתניה

חופשה
נעימה

ובטוחה

מסע מעורר סקרנות וחדשנות לעולם 
ההמצאות ששינו את חיינו בשילוב 

סדנאות מעולמות שונים ומגוונים.
נצא למסע מסביב לעולם ונהנה 

מפעילויות של ספורט אתגרי.
צוות הקייטנה כולל מורים מבית הספר.

בקייטנה ישולבו סדנאות: 

 ברייקדאנס   פלאים

 ספורט אתגרי  מאסטר שף 

 מסביב לעולם  הכוכב הבא

 משחקי ילדות ישראלים

 ימי שיא הכוללים יום מים 
מתנפחים ואקסטרים.

קייטנת ''המצאות ומציאות''

ספורט ספורט אתגריאתגרי

כדורשתכדורשת

כדורשתכדורשת

סדנת פלאיםסדנת פלאים

ברייקדאנסברייקדאנס

כתיבה יוצרתכתיבה יוצרת

אולימפיאדהאולימפיאדה

טניס חופיםטניס חופים

תיאטרוןתיאטרון מסטר שףמסטר שף
חושבים כפולחושבים כפול

סיוםסיום

הפנינג כייף הפנינג כייף 
ושעשועושעשוע



קייטנת ביה״סקייטנת ביה״ס

רשת פנאי וקהילה רשת פנאי וקהילה המרכזים הקהילתייהמרכזים הקהילתיים בדרום נתניהם בדרום נתניה
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של החופש הגדולשל החופש הגדול
בגיןבגין

20212021

* יתכנו שינויים בפעילויות בהתאם לשיקולי הצוות החינוכי והנחיות משרד החינוך/בריאות.

חמישי רביעי שלישי ראשון שני

1.7

8.7 7.7 6.7 5.7 4.7

  15.7   14.7 13.7   12.7 11.7

  
22.7

מסיבת סיום מסיבת סיום 
קייטנהקייטנה

  21.7 20.7

  מסיבתמסיבת
פיג׳מותפיג׳מות

  
19.7

חכם בשמשחכם בשמש

יום מים יום מים 
ופינוקופינוק

מסביבמסביב  
לעולםלעולם

הכוכב הבאהכוכב הבא

פתיחת קייטנהפתיחת קייטנה

הקייטנות יפעלו בהתאם להנחיות משרד 
החינוך המשתנות מעת לעת וכל זאת על 

מנת להבטיח את בריאות ילדיכם.
חופשה נעימה ובטוחה

צוות הקייטנות ברשת המרכזים הקהילתיים
 בדרום נתניה

חופשה
נעימה

ובטוחה

מסע מעורר סקרנות וחדשנות לעולם 
ההמצאות ששינו את חיינו בשילוב 

סדנאות מעולמות שונים ומגוונים.
נצא למסע מסביב לעולם ונהנה 

מפעילויות של ספורט אתגרי.
צוות הקייטנה כולל מורים מבית הספר.

בקייטנה ישולבו סדנאות: 

 ברייקדאנס   פלאים

 ספורט אתגרי  מאסטר שף 

 מסביב לעולם  הכוכב הבא

 משחקי ילדות ישראלים

 ימי שיא הכוללים יום מים 
מתנפחים ואקסטרים.

קייטנת ''המצאות ומציאות''

כדורסלכדורסלספורט ספורט אתגריאתגרי

כדורשתכדורשת

סדנת פלאיםסדנת פלאים

סדנת פלאיםסדנת פלאים

ברייקדאנסברייקדאנס ברייקדאנסברייקדאנס

אולימפיאדהאולימפיאדה
טניס חופיםטניס חופים

תיאטרוןתיאטרון
מסטר שףמסטר שף

חושבים כפולחושבים כפול

סיוםסיום הפנינג כייף הפנינג כייף 
ושעשועושעשוע

זהירות בדרכיםזהירות בדרכים



קייטנת ביה״סקייטנת ביה״ס

רשת פנאי וקהילה רשת פנאי וקהילה המרכזים הקהילתייהמרכזים הקהילתיים בדרום נתניהם בדרום נתניה
פולג-עיר ימים | גבעת האירוסים | קריית נורדאופולג-עיר ימים | גבעת האירוסים | קריית נורדאו

של החופש הגדולשל החופש הגדול
קרליבךקרליבך

20212021

* יתכנו שינויים בפעילויות בהתאם לשיקולי הצוות החינוכי והנחיות משרד החינוך/בריאות.

חמישי רביעי שלישי ראשון שני

1.7

8.7 7.7 6.7 5.7 4.7

  15.7   14.7 13.7   12.7 11.7

  
22.7

מסיבת סיום מסיבת סיום 
קייטנהקייטנה

  21.7 20.7
  

19.7

חכם בשמשחכם בשמש

יום מים יום מים 
ופינוקופינוק

מסביבמסביב  
לעולםלעולם

פתיחת קייטנהפתיחת קייטנה

הקייטנות יפעלו בהתאם להנחיות משרד 
החינוך המשתנות מעת לעת וכל זאת על 

מנת להבטיח את בריאות ילדיכם.
חופשה נעימה ובטוחה

צוות הקייטנות ברשת המרכזים הקהילתיים
 בדרום נתניה

חופשה
נעימה

ובטוחה

מסע מעורר סקרנות וחדשנות לעולם 
ההמצאות ששינו את חיינו בשילוב 

סדנאות מעולמות שונים ומגוונים.
נצא למסע מסביב לעולם ונהנה 

מפעילויות של ספורט אתגרי.
צוות הקייטנה כולל מורים מבית הספר.

בקייטנה ישולבו סדנאות: 

 ברייקדאנס   פלאים

 ספורט אתגרי  מאסטר שף 

 מסביב לעולם  הכוכב הבא

 משחקי ילדות ישראלים

 ימי שיא הכוללים יום מים 
מתנפחים ואקסטרים.

קייטנת ''המצאות ומציאות''

ספורט ספורט אתגריאתגרי

כדורסלכדורסל

כדורשתכדורשת

ברייקדאנסברייקדאנס

אולימפיאדהאולימפיאדה

טניס חופיםטניס חופים

תיאטרוןתיאטרון
מסטר שףמסטר שף

חושבים כפולחושבים כפול

סיוםסיום

הפנינג כייף הפנינג כייף 
ושעשועושעשוע

זהירות בדרכיםזהירות בדרכים   מסיבתמסיבת
פיג׳מותפיג׳מות

ילדות ילדות ישראליתישראליתאולימפיאדהאולימפיאדה



קייטנת ביה״סקייטנת ביה״ס

רשת פנאי וקהילה רשת פנאי וקהילה המרכזים הקהילתייהמרכזים הקהילתיים בדרום נתניהם בדרום נתניה
פולג-עיר ימים | גבעת האירוסים | קריית נורדאופולג-עיר ימים | גבעת האירוסים | קריית נורדאו

של החופש הגדולשל החופש הגדול
רזיאלרזיאל

20212021

* יתכנו שינויים בפעילויות בהתאם לשיקולי הצוות החינוכי והנחיות משרד החינוך/בריאות.

חמישי רביעי שלישי ראשון שני

1.7

8.7 7.7 6.7 5.7 4.7

  15.7   14.7 13.7   12.7 11.7

  
22.7

מסיבת סיום מסיבת סיום 
קייטנהקייטנה

  21.7 20.7
  

19.7

סיוםסיום

חכם בשמשחכם בשמש
מסביב  לעולםמסביב  לעולם

מסביב  לעולםמסביב  לעולם

הכוכב הבאהכוכב הבא

פתיחת קייטנהפתיחת קייטנה

ילדות ילדות ישראליתישראלית

הקייטנות יפעלו בהתאם להנחיות משרד 
החינוך המשתנות מעת לעת וכל זאת על 

מנת להבטיח את בריאות ילדיכם.
חופשה נעימה ובטוחה

צוות הקייטנות ברשת המרכזים הקהילתיים
 בדרום נתניה

חופשה
נעימה

ובטוחה

מסע מעורר סקרנות וחדשנות לעולם 
ההמצאות ששינו את חיינו בשילוב 

סדנאות מעולמות שונים ומגוונים.
נצא למסע מסביב לעולם ונהנה 

מפעילויות של ספורט אתגרי.
צוות הקייטנה כולל מורים מבית הספר.

בקייטנה ישולבו סדנאות: 

 ברייקדאנס   פלאים

 ספורט אתגרי  מאסטר שף 

 מסביב לעולם  הכוכב הבא

 משחקי ילדות ישראלים

 ימי שיא הכוללים יום מים 
מתנפחים ואקסטרים.

קייטנת ''המצאות ומציאות''

ספורט ספורט אתגריאתגרי
כדורסלכדורסל

  מסיבתמסיבת
פיג׳מותפיג׳מות

כתיבה יוצרתכתיבה יוצרת
טניס חופיםטניס חופים

אולימפיאדהאולימפיאדה

אולימפיאדהאולימפיאדה

מסיפור להצגהמסיפור להצגה

סדנת פלאיםסדנת פלאים
זהירות בדרכיםזהירות בדרכים

מסטר שףמסטר שף ברייקדאנסברייקדאנס

הפנינג כייף הפנינג כייף 
ושעשועושעשוע

חושבים כפולחושבים כפול


