קייטנות הקיץ
של רמת־גן

2019

לילדי הגנים ובתי הספר היסודיים

)חל“צ(

הורים יקרים
חופשת הקיץ בפתח ובקרוב יתחילו החיפושים אחר מסגרת
מיטבית עבור הילדים.
החופשה הקרבה היא הזדמנות מצוינת לחשוף את הילדים
לעולם שלם של חוויות ותחומי העשרה חדשים ומרתקים.
עיריית רמת-גן ובית עמנואל גאים לקחת חלק בחוויות הקיץ
של ילדיכם ומזמינים אתכם להתרשם מהיצע הקייטנות הרחב
של שנת תשע"ט ,המפורט בחוברת שלפניכם .השנה יעניקו
הקייטנות מענה נרחב לתחומי העניין של כל ילד וילדה בעיר –
מאילוף כלבים ,יוגה ושחמט ועד חינוך סביבתי וקפוארה.
רמת-גן חוזרת להוביל גם בחינוך המשלים והשנה ,לראשונה
בתולדות העיר ,קייטנות הקיץ יוארכו ויפעלו עד ה 20-באוגוסט.
המהלך ,אותו הוביל ממלא מקומי ,ליעד אילני ,יאפשר לילדים
ליהנות מרצף של מסגרת חינוכית-חברתית ויעניק לכם ,ההורים,
שגרה מקסימלית בראש שקט.
אני מאחל לכל ילדי רמת-גן חופשה מהנה ובטוחה.
שלכם,
כרמל שאמה הכהן
ראש עיריית רמת-גן

דבר המנכ"ל
בחוברת שלפניכם ,תוכלו להתרשם ממגוון הקייטנות המשלבות
שלל פעילויות באופן חווייתי ,וזו הזדמנות עבור הילדים להעמיק
בתחומים האהובים עליהם וכן להתנסות בתחומים חדשים.
בית עמנואל בעלת ניסיון רב שנים בהפעלת קייטנות ,תוך דגש על
בטיחות הילדים ועמידה בכלל הנהלים.
אנו רואים חשיבות רבה להעניק לילדים חווית קיץ מהנה ובטוחה
וזאת כמובן לצד הרצון לתת לכם ההורים להמשיך בשגרת
העבודה.
נשמח לעמוד לרשותכם בכל עניין ,ולילדים נאחל כמובן
פעילות מעשירה ומהנה.
בברכה חמה,
יאיר דמארי
מנכ"ל

קייטנוני גני הילדים

בהדרכת צוות מקצועי ומיומן בעל ניסיון בהדרכת
ילדים תוך מתן יחס אישי לכל ילדה וילד.
נושא הקייטנה " :טיול עם בול"
נצא יחד עם הבול לטיול בעולם נבקר במדינות שונות
ונלמד על התרבויות השונות.
בתכנית:
חוגים שעת סיפור משחקים יצירה וימי שיא.

•

•

•

מחזור 1
תאריכים ושעות פעילות:
( 1.7.19-31.7.19ללא ימי שישי)

עלות

לתשומת ליבכם,
סיום הרשמה בתאריך 13.6.19
רשימת גני ילדים אשר בהם
יפתחו קייטנוני הקיץ לפי
מחזורים תופיע באתר בית
עמנואל עם פתיחת הרישום.
כבכל שנה לא ניתן לפתוח
בכל המוקדים קייטנונים עקב
שיפוצי קיץ אשר עורך אגף
החינוך ו\או בשל איחוד שני
גנים בהם הרישום נמוך.
הודעה על שיבוץ הילד
בקייטנון תשלח באמצעות
דוא"ל עד לתאריך 20.6.19
בתאריך  11.8.19צום תשעה באב
הפעילות תסתיים בשעה .13:30
מספר המקומות מוגבל ט.ל.ח

4

 07:30 ₪ 1,071עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר
 ₪ 539תוספת עד השעה 16:00
כולל ארוחת צהריים חמה

מחזור 2
תאריכים ושעות פעילות:
( 1.8.19-12.8.19ללא ימי שישי)

עלות
₪ 372
₪ 164

 07:30עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר
תוספת עד השעה 16:00
כולל ארוחת צהריים חמה

גני ילדים
קייטנה מקצועית ב 8-מוקדי בתי ספר
השנה לראשונה ,יתקיימו קייטנות עבור ילדי הגנים,
עד לתאריך 20.8.19
הקייטנות יתקיימו בבתי הספר ברחבי העיר עם צוות
הדרכה מקצועי ומנוסה אשר יעניק לילדכם יחס חם
ואישי .תכנית פעילויות עשירה ומגוונות ובתחומים
ייחודיים.
מועד סיום ההרשמה בתאריך 13.6.19
הפעילות תתקיים בבתי הספר הבאים:
ביה"ס ארנון | רחוב החולה  | 3קייטנת תנועה ומוסיקה
ביה"ס גבעולים | רחוב התקוה  | 20קייטנת תנועה ומוסיקה
ביה"ס המתמיד | רחוב המתמיד  | 37קייטנת אנגלית ודרמה
ביה"ס ויצמן | רחוב מנדס  | 55קייטנת אנגלית ותנועה
ביה"ס יהל"ם | רחוב קריניצי  | 68קייטנת קטרגל ואמנות
ביה"ס מכלל | רחוב פומבדיתא  | 16קייטנת טבע ואמנות
מרכז קהילתי מרום נווה | חזון אי"ש  | 90קייטנת ספורט ומוסיקה
ביה"ס נטעים | רחוב עזריאל  | 26קייטנת טבע ואמנות
ביה"ס עתיד | מבוא נגבה  | 10קייטנת אומנות וספורט

מחזור 3
תאריכים ושעות פעילות:
( 13.8.19-20.8.19ללא ימי שישי)

עלות
₪ 550
₪ 300

 07:30עד השעה 13:30
כולל ארוחת בוקר
תוספת עד השעה 16:00
כולל ארוחת צהריים חמה

5

בתי הספר של החופש הגדול
| סיפורים בכל מיני צבעים פנים אל מול פנים
יוצאים מהמסכים |
במסגרת התכנית הלאומית של משרד החינוך תתקיים
גם השנה פעילות קיץ לילדי בתי הספר.

מחזור []1

6

התכנית מיועדת לילדים המסיימים כיתות א-ג
ותתקיים בבית הספר עם אבטחה צמודה ,את התכנית
ילוו צוות מקצועי אשר ינעים לילדכם את חופשת
הקיץ ותפעל בבתי הספר הבאים:
אביגור | תל חי 3
אושא | המעפיל 9
ארנון | החולה 3
בן-גוריון | שרת 25
בן איש חייל | אצל 14
גבעולים | התקווה 20
הבילויים | אהרונסון 38
הגפן | בנימין 28
הלל | הגלגל 44
המנחיל | הפודים 41
המתמיד | המתמיד 37
ויצמן | מנדס 55
זומר | למדן 1
חשמונאים | חשמונאים 33
חורב | אבישי 3
יהל"ם | קרניצי 68
מורדי הגטאות | אמנון ותמר 19
מורשת משה | האם 14
מכל"ל החטיבה הצעירה | מתתיהו מנדל 12
ניצנים | מוזס 10
נטעים | עזריאל 26
עליות | האגדה 9
ערמונים | הכבאים 25
עתיד | מבוא נגבה 10
קורצ'אק | גדעון 28
רמת-חן | רמת-חן 41
רמת אפעל | שד' האורנים
*בתי הספר המתארחים בבתי ספר סמוכים

בשל שיפוצי קיץ:
הרואה מתארח במורשת משה
פתיחת התכנית מותנת במספר מינימום של
משתתפים.
במהלך הפעלת התכנית יעסקו הלומדים בתכנים
ערכיים ,איכותיים בטיפוח כישרונות ויכולות בתחומי
העשרה והפנאי.
במסגרת התכנית תתקיימנה הפעילויות הבאות:
פעילות חברתית מגבשת
פעילויות ספורט
פעילויות אומנות ויצירה
חוגי העשרה וסדנאות תוכן
תאריכים ושעות פעילות:
( 1.7.19-21.7.19ללא ימי שישי)
מועד סיום הרשמה  13.6.2019לא יתאפשר רישום
לאחר מכן.
לא יתאפשר ביטול ו/או החזר כספי לאחר מועד זה.

עלות
₪ 450
₪ 379

 08:00עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר
תוספת עד השעה 16:00
כולל ארוחת צהריים חמה

7

קייטנה ציבורית
| לעולים לכיתות ה-ז |
הילדים יהנו מאוירה של כייף ,חופש ופעילויות
איכותיות ומעשירות
בתכנית:
הפעלות ספורט וחוגים

•

ימי שיא מגוונים

צוות מדריכים מנוסים ומוסמכים יעניקו לכל ילד יחס
אישי ויהפכו את הקיץ לחגיגה ססגונית ועליזה.
מוקדי הקייטנות:
ביה"ס ניצנים | מוזס 10
ביה"ס קורצ'אק | גדעון 28
תאריכים ושעות פעילות:
( 1.7.19 - 21.7.19ללא ימי שישי)

עלות
₪ 612

8

 08:00עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר

מכייפים ונהנים
| לילדים העולים לכיתות ה  -ט |
הילדים ייהנו מאווירה של חופש וכיף ,בילוי מהנה
באתרים מגוונים יחד עם החברים.
בתכנית:
ימי כיף באתרים המוכרים והאהובים על הילדים:
לונה פארק בריכה ,סופרלנד ימית  2000באולינג,
שפיים איי ג'אמפ ,קיר טיפוס מימדיון.

• •

••

•

צוות מדריכים מנוסים ומוסמכים יעניקו לכל ילד יחס
אישי ויהפכו את הקיץ לחגיגה של כיף באתרים בהם
נבקר.
בשעה  08:30ניפגש בכניסה לבתי הספר והמרכזים
הקהילתיים הבאים משם נצא לימים של כיף באתרים:
המנחיל | בן גוריון פינת הפודים
חשמונאים | חשמונאים 33
מרכז קהילתי חרוזים | ביאליק 134
בית הצנחן | רוקח 121
תיאטרון רמת גן | חיבת ציון 16
ערמונים | הכבאים 25
מרכז קהילתי מרום נווה | חזון אי"ש 90
תיכון בליך | המאה ואחד 24
אולם ספורט תיכון חדש | עוזיאל 106

מחזור []1

תאריכים ושעות פעילות:
( 7.7.19-18.7.19ללא ימי שישי)

עלות
 08:30 ₪ 1,070עד השעה 14:00
כולל כריך ארוחת בוקר

9

כייפת
| לילדים העולים לכיתות ב  -ד |
הילדים ייהנו מאווירה של חופש וכיף ,מפעילויות
איכותיות ומעשירות.
בתכנית:
סדנאות מיוחדות בנושאי :אומנות ,פעילויות מרתקות
הפעלות ספורט חוגים מגוונים ומעניינים IJUMP
בריכה באולינג.

••

•

•

•

צוות מדריכים מנוסים ומוסמכים יעניקו לכל ילד יחס
אישי ויהפכו את הקיץ לחגיגה עליזה וססגונית.

מ

חזור []2

מוקדי הכייפות:
המתמיד | המתמיד 37
ניצנים | מוזס 10
יהל"ם | קריניצי 68
הגפן | בנימין 28
עתיד | מבוא נגבה 10
תאריכים ושעות פעילות:
( 22.7.19-4.8.19ללא ימי שישי)

עלות
₪ 680
₪ 410

10

 08:00עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר
תוספת עד השעה 16:00
כולל ארוחת צהריים חמה

מ

מכייפים ונהנים

חזור []3

| לילדים העולים לכיתות ב  -ט |
הילדים ייהנו מאווירה של חופש וכיף ,בילוי מהנה
באתרים מגוונים יחד עם החברים.
בתכנית:
ימי כיף באתרים המוכרים והאהובים על הילדים:
לונה פארק בריכה  IJUMPימית  2000באולינג
סופרלנד

• •

•

•

•

צוות מדריכים מנוסים ומוסמכים יעניקו לכל ילד יחס
אישי ויהפכו את הקיץ לחגיגה של כיף באתרים בהם
נבקר.
בשעה  08:00ניפגש בכניסה לבתי הספר והמרכזים
הקהילתיים הבאים משם נצא לימים של כיף באתרים:
המנחיל | בן גוריון פינת הפודים
חשמונאים | חשמונאים 33
מרכז קהילתי חרוזים | ביאליק 134
בית הצנחן | רוקח 121
תיאטרון רמת גן | חיבת ציון 16
ערמונים | הכבאים 25
מרכז קהילתי מרום נווה | חזון אי"ש 90
תיכון בליך | המאה ואחד 24
אולם ספורט תיכון חדש | עוזיאל 106
תאריכים ושעות פעילות:
( 7.8.19-15.8.19ללא ימי שישי ו -ט' באב )11.8.19

עלות
₪ 670

 08:00עד השעה 13:30
כולל כריך ארוחת בוקר

11

קטרגל
| לעולים לכיתות ב – ו |
מחנה כדורגל בהדרכתו של אייל כהן ובהדרכת
מאמנים מקצועיים.
חלוקה לפי קבוצות גיל ויחס אישי לכל שחקן.
בתכנית:
יסודות הכדורגל ,לימוד טכניקה אישית ,שיפור
הבעיטה לשער ,עבודת צוות באולינג
איי ג'אמפ
אולם ספורט תיכון חדש | עוזיאל 106

•

•

תאריכים ושעות פעילות:
( 22.7.19-4.8.19ללא ימי שישי)

עלות
 08:00 ₪ 1,050עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר

לפרטים נוספים :אייל כהן – 050-6418480
12

קורס קיץ במחול
| לעולים לכיתות א-ה |
חווית ריקוד ותנועה בשילוב סגנונות ריקוד והתנסות
בתחומי מחול מגוונים עם מיטב המורים בתחום.
מפגש עם מורים ייחודיים וכוכבים מתכניות המחול
בטלוויזיה של השנים האחרונות.
פעילויות גיבוש ,יצירה ,הרצאות והכל בתחום המחול.
בתכנית:
היפ-הופ ג'אז ,מחול מודרני לירי ,סטריט,
ברייקדאנס אירובידאנס מתיחות וגמישות,
אקרובלאנס בריכה באולינג ( למחזור  )1ועוד.

• ••

••

אולם הספורט מרום-נווה | חזון אי"ש 90

מחזור 1
| לעולים לכיתות ד – ט |
תאריכים ושעות פעילות
(7/7/19-18/7/19ללא ימי שישי)

עלות
 08:00 ₪ 1,050עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר

מחזור 2
| לעולים לכיתות א – ה |
תאריכים ושעות פעילות
( 22/7/19-1/8/19ללא ימי שישי)

עלות
₪ 950

 08:00עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר

*מספר המקומות מוגבל
לפרטים נוספים :שירלי בן אולד 050-5465050
13

מחול ואומנות
בהדרכת לימור בנגל

| לעולים לכיתות א  -ג |
למי שאוהב לרקוד וליצור בעזרת דמיון ריקוד
בסגנונות שונים.
בתכנית:
בקייטנה נלמד לרקוד בסגנונות שונים נפתח את
היציבות הגמישות והכושר הגופני נמחיש במחול
סיפורי אגדות קלאסיות תלבושות ואביזרים מגוונים
שאת חלקם ניצור בקייטנה נעסוק באומנות
פלסטית ,נצייר נפסל סדנת הכנה תלבושות
ואביזרים הכנת מגוון עבודות יצירה תוך פיתוח
הדמיון והחשיבה היצירתית.

•

• ••
•

•

מרכז קהילתי חרוזים | ביאליק 134

מ
חזור []3

תאריכים ושעות פעילות:
( 5.8.19-15.8.19ללא ימי שישי)

עלות
₪ 900
₪ 400

 08:00עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר
תוספת עד השעה 16:00
כולל ארוחת צהריים חמה

*מספר המקומות מוגבל
14

מחול ותנועה
| לילדים העולים לכיתות ג –ו |
למי שאוהב לרקוד מתאים לבנים ובנות כאחד
בתכנית:
סדנאות מיוחדות בנושאי :אומנות סדנת ריקודים
עם שעורי ריקוד בסגנונות ריקוד שונים אשר מפתחים
שמיעה וקצב מוזיקלי קואורדינציה ומיומנויות
ריקוד .טכניקת ריקוד התמצאות במרחב  -ראייה
מרחבית .גמישות ריקודים לטיניים וסלוניים ,היפ הופ
זומבה סלסה ועוד...

•

•

••

•

מרכז לריקודים סלוניים | שד' הילד 8

מחזור 3
תאריכים ושעות פעילות:
( 22.8.19 - 18.8.19ללא ימי שישי)

עלות
₪ 550

 08:00עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר

*מספר המקומות מוגבל
לפרטים נוספים :ילנה 054-3015212
15

קרקס AIRTRIX
| לילדים העולים לכיתות ב– ט |
כושר גופני עם דגש על בטיחות לאורך כל הקייטנה,
גיוון ועושר בתכנים ובפעילויות.
מתן מענה לכלל הילדים בכל הגילאים.
בתכנית:
אקרובאטיקה אווירית ,התעמלות קרקע ,אקרובאלנס,
פירמידות ,סדנת ג'אגלינג הליכה על חבל
חישוקים הליכה על קביים קוסמות ליצנות
תיאטרון בלוני צורות ,מסיבת קצף משחקי
חברה משימות אתגר בועות סבון פיתוח ועידוד
הביטחון עצמי יצירתיות  IJUMPבריכה.

• • ••

•

•• ••
••
•• •

במבנה אולם הספורט בבית הספר

מחז
ור []2+3

המנחיל | הפודים 41
הסדנאות מועברות ע"י אמני קרקס מוסמכים
ומקצועיים בעלי ניסיון נרחב בהוראה והדרכת ילדים
ומבוגרים.
תאריכים ושעות פעילות:

מחזור 2
( 22.7.19-4.8.19ללא ימי שישי)

מחזור 3
( 5.8.19-18.8.19ללא ימי שישי)

עלות
 08:00 ₪ 1,050עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר
תוספת עד השעה 16:00
₪ 410
כולל ארוחת צהריים חמה
16

מחנה התעמלות קרקע,
מכשירים ואקרובטיקה
בהנהלת עדי נפתלי – מאמנת ראשית תחום התעמלות קרקע

| לעולים לכיתות א  -י"ב |
בתכנית:
לימוד ושיפור מיומנויות התעמלות עידוד לשמירה
על כושר ,עידוד ליצירתיות דגש על בטחון בתנועה
לימוד אקרובטיקה ופירמידות עבודה במכשירי
ההתעמלות השונים בריכה.

• •
•
•

•

אולם הספורט מרום-נווה | חזון אי"ש 90
תאריכים ושעות פעילות:
( 22.7.19-4.8.19ללא ימי שישי)

מ
חזור []2

עלות
 08:00 ₪ 1,500עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר

המחנה יועבר על ידי צוות מאמנים בכיר
לפרטים נוספים :עדי נפתלי 054-4354251

17

אילוף כלבים

בהדרכת אמיתי דבורה ,מאלף כלבים מוסמך בעל
ניסיון בהפעלת קייטנות וחוגי אילוף כלבים לילדים.

| לילדים העולים לכיתות ב-י"ב |
בקייטנה ישתתפו כלבים הרגילים לעבוד עם ילדים
על בסיס יומיומי ובנוסף ניתן להגיע עם הכלב האישי
רק לאחר אישור אמיתי מנהל הקייטנה והמצאת
המסמכים המתאימים.

מ

חזור []2

בתכנית:
הקניית יסודות האילוף הבסיסי הופעות אילוף,
הכרת גזעי כלבים מהעולם ,טריקים מגניבים ומסלול
מכשולים עם הכלבים ,עבודה עם כלבים התורמת
לביטחון העצמי ולקישורים חברתיים של הילדים.
העצמה של הילדים והובלה למנהיגות ,שפת גוף נכונה
ואינטונציות נכונות ,פעילות לחיזוק הקשר בין הילדים
לכלבים ,כגון :טיפוח הכלבים והכנת יצירות לכלבים
המגבירים את האחריות של הילד כלפי הכלב והטיפול
בו גם לאחר הקייטנה ,נצא לבלות בבריכה ,ספארי
ובבאולינג.
ביה"ס עליות | האגדה 9
תאריכים ושעות פעילות:
( 22.7.19-4.8.19ללא ימי שישי)
לפרטים נוספים :אמיתי דבורה 054-8046460

עלות
 08:00 ₪ 1,300עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר

18

אומנויות לחימה
בניהולם של :סנסיי שגיא גוזלן ,חגורה שחורה דאן 4
לשעבר אלוף ישראל ,בעל ניסיון עשיר של למעלה
מחמש עשרה שנים בהדרכת ילדים.
אסי דהן מדריך קפוארה מוסמך מטעם וינגייט בעל
ניסיון של למעלה מעשר שנים בהדרכת ילדים.

| לילדים העולים לכיתה א –ח |
בתכנית:
טכניקות ושיטות לחימה שונות סדנאות על ידי טובי
המאמנים בתחום ימי כיף ייחודיים כגון :יום ברזיל
יום מתוק יום כוכב נולד ועוד טורניר כדורגל,
כדורסל וכדוריד שלל הפתעות מתחם X-BOX
לונה פארק (מחזור  )2באולינג (מחזור  )3בריכה.

• •
• •

•

מרכז פיס גאולים | סטרומה 10

•
••

• •

מחזור 2
תאריכים ושעות פעילות:
( 22.7.19-4.8.19ללא ימי שישי)

עלות
 08:00 ₪ 1,030עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר
תוספת עד השעה 16:00
₪ 410
כולל ארוחת צהריים חמה

מחזור 3

תאריכים ושעות פעילות:
( 5.8.19-18.8.19ללא ימי שישי)

עלות
 08:00 ₪ 1,030עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר
תוספת עד השעה 16:00
₪ 410
כולל ארוחת צהריים חמה
19

מחנה כדורסל המתמיד
| לילדים העולים לכיתות ב – ח |
המחנה מקצועי ומועבר ע"י מאמני כדורסל בכירים,
חלוקה לפי קבוצות גיל ,טיפוח אישי לכל שחקן.
קבוצת בנות *קבוצת עילית
בתכנית:
היבטים טכניים וגופניים יסודות הכדורסל מרתון קליעה
ליגת  NBAטורניר  STREETBALLנושאי פרסים ,משחקי
בית וחוץ מול קבוצות מערים שונות אימונים באולם ממוזג,
בכל שבוע ייבחרו שחקנים מצטיינים באולינג בריכה
טורנירים ,סופרלנד (מחזור  )2לונה פארק (מחזור .)1

•

•

•

• ••

•

• •

ביה"ס המתמיד | המתמיד 37

מחזור 1
תאריכים ושעות פעילות:
( 1.7.19-21.7.19ללא ימי שישי)

עלות
 08:00 ₪ 1,590עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר
 ₪ 379תוספת עד השעה 16:00
כולל ארוחת צהריים חמה

מחזור 2
תאריכים ושעות פעילות:
( 22.7.19-6.8.19ללא ימי שישי)

עלות
 08:00 ₪ 1,200עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר
 ₪ 495תוספת עד השעה 16:00
כולל ארוחת צהריים חמה
לפרטים נוספים :יניב וינוגרד 054-6495993
20

מחנה כדורסל ערמונים
| לילדים העולים לכיתות ב – ח |
בתכנית:
תרגול יסודות הכדורסל שיפור תנועה ללא כדור,
ליגה  NBAטורנירים תחרויות ופרסים בחירת מצטייני
הקייטנה והענקת גביעים ומדליות טורנירים בריכה
באולינג (מחזור  IJUMP )1סופרלנד (מחזור .)2

•
•
• • • • •

•

ביה"ס ערמונים | הכבאים 25

מחזור 1
תאריכים ושעות פעילות:
( 1.7.19-21.7.19ללא ימי שישי)

עלות
 08:00 ₪ 1,590עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר
תוספת עד השעה 16:00
₪ 379
כולל ארוחת צהריים חמה

מחזור 2
תאריכים ושעות פעילות:
( 22.7.19-6.8.19ללא ימי שישי)

עלות
 08:00 ₪ 1,200עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר
 ₪ 495תוספת עד השעה 16:00
כולל ארוחת צהריים חמה

לפרטים נוספים :יניב וינוגרד 054-6495993
21

קאנטרי
| לילדים העולים לכיתות ב – ד |
קייטנה ייחודית לילדים שרוצים לחוות את הקיץ בגדול
בתכנית:
הרגלי מים/שיפור סגנון ,משחקי בריכה ,משחקי
ספורט ,סדנאות העשרה ,ימי כיף בבריכה ,קבוצות
לימוד קטנות ,יחס אישי וחם שיהפוך את הקיץ לחוויה
ייחודית ומהנה ,לונה פארק
ביה"ס מכל"ל חטיבה צעירה | מתתיהו מנדל 12

מחזור 2
תאריכים ושעות פעילות:
( 22.7.19-6.8.19ללא ימי שישי)

עלות
 08:00 ₪ 1,730עד השעה 16:00
כולל כריך ארוחת בוקר וארוחת
צהריים חמה

מ

חזור []2

22

קייטנת קולנוע ומדיה-
"נוגעים בכוכבים"
בשיתוף חברת אפיקי תקשורת

| לילדים העולים לכיתות ב – ו |
קייטנה ייחודית לילדים שרוצים לחוות את הקיץ בגדול
בתכנית:
הפקת סרטים בסגנונת שונים תוך התנסות
בתפקידי הפקה כתיבת תסריט צילום משחק
ועריכה הפקת סרטונים באמצעות צילום ועריכה
בסמארטפונים אפליקציות וטאבלטים השתתפות
בפעילויות קבוצתיות ואישיות חווייתיות תירגול שפת
הקולנוע ,הכרת ז'אנרים שונים והתנסות בתפקידים
השונים בקולנוע בריכה לונה פארק

•

•

•

•

מ

חזור []2

•

•

בהדרכת צוות מקצועי ומיומן
מרכז קהילת רמת חן | רמת-חן 43
תאריכים ושעות פעילות:
( 22.7.19-4.8.19ללא ימי שישי)

עלות
 08:00 ₪ 1,030עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר
 ₪ 410תוספת עד השעה 16:00
כולל ארוחת צהריים חמה
23

תיאטרון ואמנות פלסטית
| לילדים העולים לכיתות ד  -ט |
חלוקה לפי גיל
תיאטרון היהלום | היצירה ( 3מתחם הבורסה)
סדנאת תאטרון לילדים ונוער בהפקה:
"שיקגו ביהלום"
בתכנית:
סדנאות :קיפולי נייר קומיקס
דרמה כוריאוגרפיה
ריקוד שורות קברט אימפרוביזציה מסכות הכנת
תלבושות מפגש עם יוטיובר וכן נעסוק בפרסום וקולנוע.

•
•
•
•
•
• • •

•

בתאריך  21.7.19בשעות אחה"צ יוזמנו המשפחות לצפות
הופעת הילדים

מחזור []1

תאריכים ושעות פעילות:
( 7.7.19-25.7.19ללא ימי שישי)

עלות
 09:00 ₪ 1,800עד השעה 14:00
כולל כריך ארוחת בוקר

לפרטים נוספים והרשמה :תיאטרון היהלום -
טלפון  03-6122776שלוחה  3לבתיה
24

קורס קיץ באנגלית
לשמירת האנגלית בכושר
בהנהלת סבין
זה הזמן לתת לילדיכם זמן ,איכות והנאה בקורס קיץ
באנגלית.
אז ,מנצלים את הקיץ להשלמת פערים ולחזור לעניינים!
בתכנית:
נשלים פערים של תכניות בית הספר לכל הכיתות
למידה והכנה לשנה הבאה,ריענון אוצר מילים,שיפור
מיומנויות שיחה,חזרה ותרגול של החומר הנלמד,תירגול
אוצר מילים וחוקי השפה.
* חלוקה לקבוצות לפי רמה וכיתה
כיתות ב-ד-לימודי אנגלית בדגש על קריאה ואוצר מילים.
כיתות ה –ח-לימודי אנגלית בדגש על דקדוק,קריאה,
הבנת הנקרא וכתיבה.

חודש יולי:
שני מפגשים שבועיים בין השעות 17:00-18:30
מרכז קהילת רמת חן | רמת-חן  | 43ימים :ב' ,ד'
מרכז קהילת חרוזים | ביאליק  | 134ימים :א' ,ג'

עלות
 ₪ 800כולל כריך ארוחת בוקר

חודש אוגוסט:
תאריכים ושעות פעילות:
25.8-29.8
מרתון מרוכז –  3שעות כל יום בין 10:00-13:00
מרכז העירוני לשחמט | מאיר בעל הנס 14
מרכז תרבות בית דורון | הראשונים 1

עלות
 ₪ 1,200כולל כריך ארוחת בוקר
לפרטים נוספים :סבין 1700-501-503

25

מסע במשחקי הזמן
| לילדים העולים לכיתות ב – ו |
בהנהלת ירון מאירצ'יק
בתכנית:
פיתוח פרויקטים בתחום המחשב ,פיתוח תוכנות
משחק ואפליקציות ,יצירת סרטים מאנימציה של
פעם ועד לסרטי תלת מימד יצירת משחקי מחשב,
משחקים נוסטלגיים ואלקטרונים המשלבים תלת
מימד ,יצירות עם חומרים שונים וממוחזרים ,חדרי
משחקי קונסולה רבי משתתפים על גבי מסך ענק,
בריכה ,לונה פארק.
מרכז תרבות בית דורון | הראשונים 1

מ
חזור []2

תאריכים ושעות פעילות:
( 22.7.19-4.8.19ללא ימי שישי)

עלות
 08:00 ₪ 1,030עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר
 ₪ 410תוספת עד השעה 16:00
כולל ארוחת צהריים חמה

26

גלגיליות
| לילדים העולים לכיתות א – ו |
בקיץ הזה כולם מתגלגלים עם
בתכנית:
לימוד ושיפור החלקה מהיסוד ועד החלקה מקצועית.
החלקה אומנותית בשילוב ריקוד ,מוסיקה ואביזרים
שונים.
מיועד למחליקות פז גלגיליות ולמחליקים חדשים,
יציאה להחלקה על הקרח.

מחזור 2
ביה"ס עתיד | מבוא נגבה 10
תאריכים ושעות פעילות:
( 22.7.19-28.7.19ללא ימי שישי)

* מחליקי פז גלגליות יש להגיע
עם הגלגליות
* למחליקים חדשים יסופקו
גלגליות לתקופת הפעילות

עלות
₪ 650

 08:00עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר

מחזור 3
ביה"ס ערמונים | הכבאים 25
תאריכים ושעות פעילות:
( 7.8.19-13.8.19ללא ימי שישי)

עלות
₪ 650
₪ 205

 08:00עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר
תוספת עד השעה 16:00
כולל ארוחת צהריים חמה

לפרטים נוספים :פז 052-4444462

27

מבוכים ודרקונים

בשיתוף חברת תגלית העשרה בע"מ

| לילדים העולים לכיתות ב – ז |
שכחה מסתורית פושטת בכל פנטפוליס ואתם נותרתם
תקוותה היחידה .צאו למסע בו תחדרו לשורות המחתרת,
תחקרו את מקדשו של אל הברקים והצפינו עד לממלכת
הננסים וצללו אל תוך מעוז השדים בתהום הנשיה.
בואו להיסחף בעקבות האיבוד....
מגוון משחקיי חשיבה קבוצתיים מעולם הפנטזיה והדימיון
בתכנית:
זירת קרב סדנת סייף מקצועית (מחזור  )2משחקי
פנטזיה ואסטרטגיה בריכה באולינג.

•

הקייטנה מתאימה לילדים
שאינם מכירים את המשחק
בהדרכת צוות מקצועי ומיומן
בעל ניסיון רב בהדרכת ילדים

• •

מחזור 1
ביה"ס הלל | הגלגל 44
תאריכים ושעות פעילות:
( 1.7.19-21.7.19ללא ימי שישי)

עלות
 08:00 ₪ 1,480עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר
 ₪ 379לעולים לכיתות ב-ד בלבד
תוספת עד השעה 16:00
כולל ארוחת צהריים חמה

מחזור 2
ביה"ס ניצנים | מוזס 10
תאריכים ושעות פעילות:
( 22.7.19-4.8.19ללא ימי שישי)

עלות
 08:00 ₪ 1,030עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר
 ₪ 410תוספת עד השעה 16:00
כולל ארוחת צהריים חמה
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קורס פיתוח אפליקציות
| לילדים העולים לכיתות ו ומעלה |
היה לכם פעם רעיון לאפליקציה?
זה הזמן ללמוד לפתח אפליקציות ומשחקים.
בואו ללמוד איתנו קורס מרתק ומעניין שיפתח לכם
את הדלתות לעולם התכנות!
סקראץ' היא סביבת פיתוח המיועדת בעיקר לילדים,
באמצעותה ניתן ליצור תכנים ומדיה אינטראקטיביים
כמו משחקים,ואנימציות.
בקורס תינתן הדרכה מפורטת מהצעד הראשון  ,דרך
מצגות מתקדמות ועד להשלמת הפרויקט.
מרכז קהילתי רמת חן | רמת חן 43
תאריכים ושעות פעילות:
( 7.7.19-18.7.19ללא ימי שישי)

עלות
 10:00 ₪ 1,000עד השעה 13:00
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שחמט

| לילדים העולים לכיתות א – י"ב |
בשיתוף עמותת "אטיוד הדרכת שח-מט"
ילדי הקייטנה יחולקו לקבוצות ע"פ גילם ורמתם בשחמט.
קייטנה מקצועית לחיזוק יכולות החשיבה ויסודות השחמט
בהדרכת צוות מקצועי ומיומן בעל ניסיון רב בהדרכת ילדים.
בתכנית:
אליפות הקיץ בחלוקה לרמות וגילאים תחרות אשף
התחבולות ,משחקים סימולטניים הרצאות מיוחדות
אליפות בזק אליפות זוגות ,קבוצה מיוחדת לילדים
ללא ידע מוקדם בשחמט ,בריכה ( מחזור .)2
המרכז העירוני לשחמט ופיתוח חשיבה  /מאיר בעל הנס 14
תאריכים ושעות פעילות22.7.19-2.8.19 :
(כולל שישי עד )12:00

•

• •

עלות

המרכז העירוני לשחמט ופיתוח
חשיבה  /מאיר בעל הנס 14
* ניתן להרשם במרכז לשחמט
בימים א'-ה'
בין השעות 13:00-19:00
בטלפון03-5745115 :

 08:00 ₪ 1,300עד השעה 13:00
כולל כריך ארוחת בוקר
 ₪ 410תוספת עד השעה  16:00כולל ארוחת
צהריים חמה (לא כולל יום שישי)

שחמט לגיל הרך
לילדים העולים לגן חובה  -א
מיועד גם לילדים ללא ידע קודם בהדרכת צוות מקצועי
ומיומן בעל ניסיון רב בהדרכת ילדים
בתכנית:
אימונים בשחמט לכל הרמות ,פעילויות ייחודית
לפיתוח החשיבה לגיל הרך
תאריכים ושעות פעילות:
( 13.8.19-18.8.19כולל ימי שישי עד )12:00

עלות
 08:00 ₪ 540עד השעה  13:00כולל כריך ארוחת בוקר
 ₪ 200תוספת עד השעה  16:00כולל ארוחת צהריים חמה
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נהלים:
בית עמנואל פועלת לפי הנחיות משרד החינוך ,תחת רישיון להפעלת הקייטנות.
קייטנות גני ילדים וקייטנות עירוניות התנאים המפורטים מטה הינם נהלי רישום לקייטנות העירוניות וגני הילדים בלבד,
לפעילות במסגרת התוכנית "בתי הספר של החופש הגדול" קיימים נהלים שונים המפורטים בהמשך.
 .1ההרשמה לקייטנות הקיץ של בית עמנואל תתבצע באמצעות אתר האינטרנט בכתובת
 WWW.MBE-RG.CO.ILלמשלמים באמצעות כרטיס אשראי .הרשמה עד לתאריך .13.6.19
 .2לנרשמים לקייטנות באמצעות אתר האינטרנט תתאפשר פריסת תשלומים ,החיוב יבוצע מיידית לאחר אישור ההרשמה
במערכת הרישום.
 .3לא יתאפשר רישום חלקי.
 .4פתיחת הקייטנה מותנית במספר מינימום של משתתפים.
 .5מספר המקומות מוגבל
 .6השתתפות הילד בקייטנה מותנה בהגשת אישור הצהרת בריאות וטופס ליווי חתום על ידי אחד ההורים.
 .7היעדרויות וביטולים :ביטול השתתפות בקייטנה בהחזר תשלום מלא ,עד  10ימים לפני מועד פתיחת קייטנה ,לאחר מועד זה
ינוכו דמי ביטול בסך  .₪ 50ביטול קייטנה יתאפשר בכתב בלבד.
לביטול קייטנה בגני ילדים :במייל dana-hn@ramat-gan.muni.il :או בפקס.072-2409293 :
לביטול קייטנה מקצועית :במייל suzi-we@ramat-gan.muni.il :או בפקס.03-6738661 :
• היעדרות בגין מחלה :החזר כספי יאושר לאחר  6ימי היעדרות רצופים ומעלה זאת בכפוף להגשת בקשה בכתב בצירוף
אישור רפואי מתאים .את הבקשה יש להגיש לא יאוחר מ  7ימים ממועד סיום הקייטנה.
• תקופת הסתגלות של יומיים ראשונים בלבד! במקרה של ביטול בטווח יומיים אלו ינוכה ,בנוסף לדמי הביטול ,הסכום
היחסי של הימים בהם השתתף הילד בקייטנה ועוד יום נוסף ,לאחר מכן לא יתאפשר החזר כספי.
• אין ביטול רטרואקטיבי לקייטנה והחזר כספים בגינו.
בית עמנואל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו של הילד בקייטנה בשל התנהגות או מעשים המפריעים
למהלך התקין של הקייטנה.
תכנית הקייטנה ניתנת לשינויים בהתאם לשיקול דעת ההנהלה.
 .8הנחות :בן משפחה שני  10% -הנחה מהמחיר הנמוך .בן משפחה שלישי ומעלה  10%הנחה על כל קייטנה.
• ועדת הנחות ,מעבר למוגדר מעלה ,ניתן לפנות ע"י מילוי טופס בקשה ,הניתן להורדה מאתר האינטרנט או לקבלו במשרדי
החברה .ההנחות לא תקפות לפעילות "בתי הספר של החופש הגדול".
• אין כפל הנחות.
"בתי הספר של החופש הגדול" – משרד החינוך יתקיים בין התאריכים  -21 1ליולי למסיימי כיתות א-ג.
ההרשמה תתבצע באמצעות אתר האינטרנט בכתובת .WWW.MBE-RG.CO.IL
למשלמים באמצעות כרטיס אשראי בלבד ,עד לתאריך  13.6.2019לא יתאפשר רישום לאחר מועד זה.
לא יתאפשר רישום חלקי.
השתתפות הילד בקייטנה מותנה בהגשת אישור הצהרת בריאות וטופס ליווי חתום על ידי אחד ההורים.
היעדרויות וביטולים:
• ניתן יהיה לבטל את ההשתתפות בקייטנה תמורת החזר תשלום מלא ,עד ליום סיום ההרשמה  13.6.2019ויתאפשר בכתב
בלבד לכתובת מייל:
 dana-hn@ramat-gan.muni.ilמספר פקס03-5329156 :
• אין ביטול רטרואקטיבי לקייטנה והחזר כספים בגינו.
בית עמנואל שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השתתפותו של הילד בקייטנה בשל התנהגות או מעשים המפריעים
למהלך התקין של הקייטנה.
תכנית הקייטנה ניתנת לשינויים בהתאם לשיקול דעת ההנהלה.
הנחות :לא תקפות לפעילות "בתי הספר של החופש הגדול".
אנו מאחלים לכם
ולילדכם חופשה נעימה
בית עמנואל

ההרשמה תתבצע בין התאריכים
1.5.19-13.6.19
באמצעות אתר האינטרנט בכתובת:
www.mbe-rg.co.il
לשאלות ובירורים ניתן לפנות באמצאות דוא"ל לכתובת
קייטנות מקצועיות :
suzi-we@ramat-gan.muni.il
קייטנות גני ילדים ובתי הספר של החופש:
dana-hn@ramat-gan.muni.il
הקייטנות בפיקוח וברישוי משרד החינוך
הזכות לשינויים שמורה טל"ח

