קייטנות הקיץ
של רמת־גן | 2018

לילדי הגנים ובתי הספר היסודיים

נהלים לקייטנות הקיץ
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 .14.6.18
 .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 hagay-c@ramat-gan.muni.il :או בפקס.072-2409293 :
לביטול קייטנה מקצועית :במייל ronit-sh@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  1-19ליולי למסיימי כיתות א'-ג'.
ההרשמה תתבצע באמצעות אתר האינטרנט בכתובת .WWW.MBE-RG.CO.IL
למשלמים באמצעות כרטיס אשראי בלבד ,עד לתאריך  14.6.2018לא יתאפשר רישום לאחר מועד זה.
החיוב יבוצע בתשלום  1בחודש יולי .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 14.6.2018
ויתאפשר בכתב בלבד לכתובת מייל dana-hn@ramat-gan.muni.il :או בפקס.03-5329156 :
• 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".
• ט.ל.ח

אנו מאחלים לכם ולילדכם חופשה נעימה
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בית עמנואל

דבר מנכ"ל בית עמנואל
הקיץ בפתח וכמו תמיד הוא מביא עמו סיום שנת לימודים ומסמל התחלות
חדשות...
זוהי תקופה של מנוחה ,צבירת כוחות ,הנאה והזדמנות לחוות ולהיחשף
לתחומים נוספים.
בית עמנואל גאה להמשיך להיות חלק מחוויות הקיץ של ילדיכם וכפי שתראו
בחוברת שלפניכם ,דאגנו להיצע רחב של קייטנות בשילוב עם צוותי הדרכה
מקצועיים ובעלי ניסיון רב.
מגוון הקייטנות מאפשר לכל ילד למצוא עניין ולקחת חלק בפעילות חווייתית
ובמקביל הוא מעניק לכם ההורים את השקט והרוגע להמשיך בשגרת עבודתכם.
אני מאחל לכל ילדי רמת־גן היקרים קיץ מהנה ובטוח.
יאיר דמארי,
מנכ"ל

3

"בתי הספר של החופש הגדול"
"מפליגים עם סיפורים"  -סלפי ישראל
במסגרת התכנית הלאומית של משרד החינוך תתקיים גם השנה פעילות קיץ
לילדי בתי הספר
התכנית מיועדת לילדים המסיימים כיתות א'–ג' ותתקיים בבתי הספר עם אבטחה
צמודה ,את התכנית ילוו צוות מקצועי שינעים לילדיכם את חופשת הקיץ ותפעל
בבתי הספר הבאים:
התכנית תפעל בבתי הספר הבאים:
| המעפיל 9
אושא
| תל חי 3
אביגור
| שרת 25
בן-גוריון
בן איש חייל | אצל 14
| אהרונסון 38
הבילויים
| בנימין 28
הגפן
| הגלגל 44
הלל
| הפודים 41
המנחיל
| המתמיד 37
המתמיד
| למדן 1
זומר
חשמונאים | חשמונאים 33
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| אבישי 3
חורב
| קרניצי 68
יהל"ם
מ .הגטאות | אמנון ותמר 19
| מתתיהו מנדל
מכל"ל
| מוזס 10
ניצנים
| האגדה 9
עליות
| הכבאים 25
ערמונים
| מבוא נגבה 10
עתיד
| גדעון 28
קורצ'אק
| רמת-חן 41
רמת-חן
רמת אפעל | שד' האורנים

מחזור

1

בתי הספר המתארחים בבתי ספר סמוכים בשל שיפוצי קיץ:
ארנון מתארח בערמונים
נטעים מתארח ברמת-חן
וייצמן מתארח ברמת אפעל
גבעולים מתארח בהמנחיל
* פתיחת התכנית מותנת במספר מינימום של נרשמים

במהלך הפעלת התכנית יעסקו הלומדים בתכנים ערכיים,
איכותיים וטיפוח כישרונות ויכולות בתחומי ההעשרה והפנאי.
במסגרת התכנית תתקיימנה הפעילויות הבאות:
• פעילות חברתית מגבשת וערכית
• ספורט ואורח חיים בריא
• אומנות ויצירה
• חוגי העשרה וסדנאות תוכן
תאריכים ושעות פעילות
 1.7.18-19.7.18ללא ימי שישי
 08:00-13:00כולל כריך ארוחת עשר
 13:00-16:00כולל ארוחת צהריים חמה

מחיר
•  ₪ 450עד השעה 13:00
• עד השעה  - 16:00תוספת ₪ 374

מועד סיום הרשמה 14.6.2018
לא יתאפשר רישום לאחר מכן
לא יתאפשר ביטול ו/או החזר כספי לאחר מועד זה
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מכייפים ונהנים
לעולים לכיתות ב'-ד'
הילדים יהנו מאווירה של חופש וכיף ,מפעילויות איכותיות ומעשירות

מחזור

2

בתכנית
• סדנאות מיוחדות בנושאי :אמנות • פעילויות מרתקות
• הפעלות ספורט • ימי שיא מגוונים ומעניינים • ימית ( 2000עד השעה )16:00
• בריכה • באולינג
תאריכים ושעות פעילות
( 22.7.18-2.8.18ללא ימי שישי)
 08:00-13:00כולל כריך ארוחת עשר
 13:00-16:00כולל ארוחת צהריים חמה
מוקדי הכייפות:
|
המנחיל
|
חשמונאים
|
יהל"ם
|
ערמונים
|
עתיד

הפודים 41
חשמונאים 33
קרניצי 68
הכבאים 25
מבוא נגבה 10

צוות מדריכים בוגרים ,מנוסים ומוסמכים יעניקו לכל ילד יחס אישי ויהפכו את הקיץ
לחגיגה עליזה וססגונית
מחיר
•  ₪ 540עד השעה 13:00
• עד השעה  - 16:00תוספת ₪ 400
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קאנטרי

מחזור

2

לעולים 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 • באולינג
ביה"ס מכל"ל | מתיתיהו מנדל 12
תאריכים ושעות פעילות
 22.7.17-6.8.17ללא ימי שישי
 08:00-16:00כולל כריך ארוחת בוקר וארוחת צהריים חמה

מחיר
• ₪ 1,680
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דניאל סימור

אור לביא

עינת בלנובסקי

צ'ולקן

קורס קיץ במחול
חווית ריקוד ותנועה בשילוב סגנונות ריקוד והתנסות בתחומי מחול
מגוונים עם מיטב המורים בתחום.
* מומלץ לבעלי רקע קודם בתנועה ומחול
בתכנית
• ג'אז • היפ-הופ • מודרני • אירובידאנס •  • TRXתיפוף גוף • מתיחות וגמישות
• אקרובלאנס • בריכה (מחזור  • )1מורים אורחים מהתכנית "רק רוצים
לרקוד" ,כולל הזוכה סימור דניאל ועוד רבים וטובים
אולם הספורט מרום-נווה | חזון אי"ש 90

מחזור

לעולים לכיתות ד'-ט'
תאריכים ושעות פעילות
( 1.7.18-10.7.18ללא ימי שישי)
 08:00-13:00כולל כריך ארוחת בוקר

מחזור

לעולים לכיתות א'-ד'
תאריכים ושעות פעילות
( 22.7.18-31.7.18ללא ימי שישי)
 08:00-13:00כולל כריך ארוחת בוקר

1
2

לפרטים נוספים
שירלי בן אולד 050-5465050
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מחיר
• ₪ 790

מחול ואומנות
בהדרכת לימור בנגל
לעולים לכיתות א'-ג'
למי שאוהב לרקוד וליצור בעזרת דמיון ריקוד בסגנונות שונים

מחזור

3

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 הכנת תלבושות
ואביזרים • הכנת מגוון עבודות יצירה תוך פיתוח הדמיון והחשיבה היצירתית
מרכז קהילתי חרוזים | ידע עם 2
תאריכים ושעות פעילות
( 1.8.18-9.8.17ללא ימי שישי)
 08:00-13:00כולל כריך ארוחת עשר
 13:00-16:00כולל ארוחת צהריים חמה

מחיר
•  ₪ 770עד השעה 13:00
• עד השעה  - 16:00תוספת ₪ 280
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מחנה התעמלות קרקע,
מכשירים ואקרובטיקה
בהנהלת עדי נפתלי  -מאמנת ראשית תחום התעמלות קרקע
לעולים לכיתות א'-יב'

מחזור

2

בתכנית
• לימוד ושיפור מיומנויות התעמלות • עידוד לשמירה על כושר גופני
• עידוד ליצירתיות • דגש על ביטחון בתנועה • לימוד אקרובטיקה ופירמידות
• עבודה במכשירי ההתעמלות השונים
אולם הספורט מרום-נווה | חזון אי"ש 90
תאריכים ושעות פעילות
( 22.7.18-2.8.18ללא ימי שישי)
 08:00-13:00כולל כריך ארוחת בוקר
המחנה יועבר ע"י צוות מאמנים בכיר
לפרטים נוספים
עדי נפתלי 054-4354251

מחיר
• ₪ 1,440
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קרקס

AIRTRIX

לעולים לכיתות ב'-ט'

מחזור

2

כושר גופני עם דגש על בטיחות לאורך כל הקייטנה ,גיוון ועושר בתכנים ובפעילויות
מתן מענה לכל הילדים ולכל 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 • ימית ( 2000עד השעה  • )16:00בריכה
תאריכים ושעות פעילות
( 22.7.18-2.8.18ללא ימי שישי)
 08:00-13:00כולל כריך ארוחת בוקר
 13:00-16:00כולל ארוחת צהריים חמה
הקייטנה תתקיים במבנה אולם הספורט בבתי הספר הבאים:
| הגלגל 44
הלל
עתיד | מבוא נגבה 10
כל הסדנאות מועברות ע"י אמני קרקס מוסמכים ומקצועיים בעלי ניסיון בהוראה
והדרכת ילדים ומבוגרים

מחיר
•  ₪ 1,000עד השעה 13:00
• עד השעה  - 16:00תוספת ₪ 400
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תיאטרון ואמנות פלסטית
סדנת תיאטרון לנוער
בהפקה "שורות המקהלה"

מחזור

1

לעולים לכיתות ד'-י'
בתכנית
• סדנאות דרמה • כוריאוגרפיה • ריקוד שורות • פופ אפ • מסכות • הכנת תלבושות
• הכנת כובעים • פיתוח קול • קומיקס
• בסיום הסדנה ,ב 25.7-בשעות הערב ,מוזמנים בני משפחה וחברים
לצפות בהפקה "שורות המקהלה"
תאריכים ושעות פעילות
( 5.7.18-25.7.18ללא ימי שישי)
 11:00-16:00כולל כריך ארוחת בוקר

קייטנת תיאטרון
בהפקה "אוליבר טוויסט"

מחזור

2

לעולים לכיתות ב' ומעלה

בתכנית
• סדנאות ליצנות • מגנטים • עיצוב בחרוזים • דרמה • כניסה לדמות • כוריאוגרפיה
• פיתוח קול • הכנת מסיכות ונציאניות • הכנת מצנפות ועוד
• בסיום הקייטנה ,ב 9.8-בשעות הערב ,מוזמנים בני משפחה וחברים
לצפות בהפקה "אוליבר טוויסט"
תאריכים ושעות פעילות
( 22.7.18-9.8.18ללא ימי שישי)
 08:00-13:00כולל כריך ארוחת בוקר
לפרטים נוספים
תיאטרון היהלום | טלפון  03-6122776שלוחה  3לבתיה
* קיום הקייטנה מותנה במינימום משתתפים
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מחיר לכל מחזור
• ₪ 1,800

אילוף כלבים

מחזור

2

בהדרכת אמיתי דבורה ,מאלף כלבים מוסמך בעל ניסיון בהפעלת חוגי אילוף לילדים
לעולים לכיתות א'-יב'
בקייטנה ישתתפו כלבים הרגילים לעבוד עם ילדים על בסיס יומיומי ובנוסף ניתן
להגיע עם הכלב האישי רק לאחר אישור והמצאת מסמכים מתאימים
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 וחטיפים
לכלבים המגבירים את האחריות של הילד כלפי הכלב והטיפול בו גם לאחר הקייטנה
ביה"ס ניצנים | מוזס 10
תאריכים ושעות פעילות
22.7.18-26.7.18
 08:00-13:00כולל כריך ארוחת בוקר
לפרטים נוספים
אמיתי דבורה 054-8046460

מחיר
• ₪ 650
13

רובוכייף
לעולים לכיתות א'-ד'
טכנולוגיה ,הייטק ,משחק ויצירה
הילדים יחשפו לעולם מרתק של מדע וטכנולוגיה
בתכנית
• כל יום מפגש עם רובוט חדש שהוא עולם ומלואו
• סיפורים • הדגמות • המחשות • תכנון ובנייה של דגמים ממונעים
מרכז תרבות בית רוזן | ביאליק 89
תאריכים ושעות פעילות
( 22.7.18-2.8.18ללא ימי שישי)
 08:00-13:00כולל כריך ארוחת בוקר
 13:00-16:00כולל ארוחת צהריים חמה

מחיר
•  ₪ 1,000עד השעה 13:00
• עד השעה  - 16:00תוספת ₪ 400
14

מחזור

2

מייקרים צעירים
לעולים לכיתות ה'-ח'
בתכנית
• בנייה ותכנת רובוטים משוכללים • חשיפה לעולם האלקטרוניקה וארדואינו
• פיתוח משחקי מחשב וסרטוני אנימציה • סדנאות גיימינד • וומידול בתלת-מימד
ביה"ס מכל"ל | פומבדיתא 14
קייטנת מייקרים צעירים  -הכל במקום אחד! חוויה מעשירה ובלתי נשכחת!

מחזור

1

מחזור

2

תאריכים ושעות פעילות
1.7.18-5.7.18
 08:00-13:00כולל כריך ארוחת בוקר

תאריכים ושעות פעילות
8.7.18-12.7.18
 08:00-13:00כולל כריך ארוחת בוקר
מחיר (מסובסד סל מדע)
• ₪ 300
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מחנה כדורסל המתמיד
לעולים לכיתות ב'-ח'
המחנה יתקיים בביה"ס החשמונאים ,רח' החשמונאים 33
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 NBA
• טורנירים  STREETBALLנושא פרסים • משחקי בית וחוץ מול קבוצות מערים שונות
• אימונים באולם ממוזג • בכל שבוע ייבחרו שחקנים מצטיינים
• בריכה • באולינג • ימית ( 2000עד השעה )16:00
ביה"ס חשמונאים | חשמונאים 33

מחזור

1

תאריכים ושעות פעילות
( 1.7.18-19.7.18ללא ימי שישי)
 08:00-13:00כולל כריך ארוחת בוקר
 13:00-16:00כולל ארוחת צהריים חמה

מחיר ₪ 1,545 :עד השעה  • 13:00עד השעה  - 16:00תוספת ₪ 374

מחזור

2

תאריכים ושעות פעילות
( 22.7.18-6.8.18ללא ימי שישי)
 08:00-13:00כולל כריך ארוחת בוקר
 13:00-16:00כולל ארוחת צהריים חמה

מחיר ₪ 1,175 :עד השעה  • 13:00עד השעה  - 16:00תוספת ₪ 480
לפרטים נוספים
יניב וינוגרד 054-6495993
16

מחנה כדורסל ערמונים
לעולים לכיתות ב'-ח'
המחנה יתקיים באולם הספורט ערמונים ,רחוב הכבאים 25
בניהול עירוני רמת־גן ,בפיקוח מקצועי של צביקה שרף ובהדרכת מיטב המאמנים
בתכנית
• תרגול יסודות הכדורסל • שיפור תנועה ללא כדור • ליגה NBA

• טורנירים ,תחרויות ופרסים • בחירת מצטייני הקייטנה והענקת גביעים ומדליות
• בריכה • מחזור  - 2ימית ( 2000עד השעה )16:00
ביה"ס ערמונים | הכבאים 25

מחזור

תאריכים ושעות פעילות
( 22.7.18-2.8.18ללא ימי שישי)
 08:00-13:00כולל כריך ארוחת בוקר
 13:00-16:00כולל ארוחת צהריים חמה

מחזור

תאריכים ושעות פעילות
( 5.8.18-16.8.18ללא ימי שישי)
 08:00-13:00כולל כריך ארוחת בוקר
 13:00-16:00כולל ארוחת צהריים חמה

2
3

מחיר
•  ₪ 1,000עד השעה 13:00
• עד השעה  - 16:00תוספת ₪ 400
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אומנויות לחימה

קייטנת אומנויות הלחימה האולטימטיבית
בניהולם של סנסיי שגיא גוזלן ,חגורה שחורה דאן  ,4לשעבר 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
לעולים לכיתות א'-ט'
בתכנית
• טכניקות ושיטות לחימה שונות
• סדנאות על ידי טובי המאמנים בתחומם
• ימי כיף ייחודיים כגון :יום ברזיל ,יום מתוק ,יום כוכב נולד ועוד
• טורניר כדורגל ,כדורסל וכדוריד
• שלל הפתעות
• מתחם X-BOX
• ימית ( 2000עד השעה  16:00במחזור  2בלבד)
• בריכה
ביה"ס המנחיל | הפודים 41
18

מחזור

2

תאריכים ושעות פעילות
 22.7.18-2.8.18ללא ימי שישי
 08:00-13:00כולל ארוחת בוקר
 13:00-16:00כולל ארוחת צהריים חמה
מחיר
•  ₪ 1,000עד השעה 13:00
• עד השעה  - 16:00תוספת ₪ 400

מחזור

3

תאריכים ושעות פעילות
 5.8.18-16.8.18ללא ימי שישי
 08:00-13:00כולל ארוחת בוקר
 13:00-16:00כולל ארוחת צהריים חמה
מחיר
•  ₪ 1,000עד השעה 13:00
• עד השעה  - 16:00תוספת ₪ 400
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קורס פיתוח אפליקציות
לעולים לכיתות ו' ומעלה
היה לכם פעם רעיון לאפליקציה? בואו ללמוד לפתח אפליקציות ומשחקים.
במהלך הקורס נלמד את הכלים לתכנות.
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
רמת אפעל אולם הועד | החוגה ( 2המרכז המסחרי)
מרכז תרבות בית דורון | הראשונים 1
תאריכים ושעות פעילות
( 3.7.18-16.7.18ללא ימי שישי)
11:00-14:00

מחיר
• ₪ 1,000

20

קולנוע ותקשורת

מחזור

2

לעולים לכיתות ב'-ו' .חלוקה לפי קבוצות גיל
בשיתוף חברת אפיקי תקשורת .פעילות חווייתית שמאפשרת לילדים להיכנס אל
מאחורי הקלעים של עולם הקולנוע והאנימציה ולהיות כוכבים בסרט שלהם
בהדרכת צוות מקצועי ומיומן
בתכנית
• הפקת סרטים בסגנונות שונים תוך התנסות בבימוי ,הפקה ,צילום ,איפור
ומשחק מול מצלמה • בריכה • ימית ( 2000עד השעה )16:00
ביה"ס רמת-חן | רמת-חן 41
תאריכים ושעות פעילות
( 22.7.18-2.8.18ללא ימי שישי)
 08:00-13:00כולל כריך ארוחת בוקר
 13:00-16:00כולל ארוחת צהריים חמה
מחיר
•  ₪ 1,000עד השעה 13:00
• עד השעה  - 16:00תוספת ₪ 400
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מסע במשחקי הזמן
לעולים לכיתות ב'-ו'
בהנהלת ירון מאירצ'יק

מחזור

2

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
• ימית ( 2000עד השעה )16:00
מרכז תרבות בית דורון | הראשונים 1
תאריכים ושעות פעילות
( 22.7.18-2.8.18ללא ימי שישי)
 08:00-13:00כולל כריך ארוחת בוקר
 13:00-16:00כולל ארוחת צהריים חמה
מחיר
•  ₪ 1,000עד השעה 13:00
• עד השעה  - 16:00תוספת ₪ 400
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מבוכים ודרקונים
לעולים כיתות ב'-ז'
בשיתוף חברת תגלית העשרה בע"מ
פרי אדום שווה חיים פרי לבן  -מוות.
ארבע הרפתקנים יצאו לבדיקת מקורות הפרי הקסום ,אף אחד לא חזר.
הצטרפו למשלחת החיפוש במעמקי מצודת הערפילים שם תחשפו לעימות
בין הקובלדים לגובלינים ,תגלו את שרידיו של קבר דרקון עתיק ותמצאו
את זה המכונה "המנודה"...
בתכנית
• זירת קרב • סדנת סייף מקצועית • משחקי פנטזיה ואסטרטגיה • בריכה • באולינג

מחזור

1

ביה"ס הלל | הגלגל 44
תאריכים ושעות פעילות
( 1.7.18-19.7.18ללא ימי שישי)
 08:00-13:00כולל כריך ארוחת בוקר
 13:00-16:00כולל ארוחת צהריים חמה
(מיועד לילדים העולים לכתות ב'-ד' .הנרשמים יצטרפו למועדונית ביה"ס)
מחיר ₪ 1,440 :עד השעה  • 13:00עד השעה  - 16:00תוספת ₪ 374

מחזור

2

ביה"ס רמת-חן | רמת-חן 41
תאריכים ושעות פעילות
( 22.7.18-2.8.18ללא ימי שישי)
 08:00-13:00כולל כריך ארוחת בוקר
 13:00-16:00כולל ארוחת צהריים חמה
מחיר ₪ 1,000 :עד השעה  • 13:00עד השעה  - 16:00תוספת ₪ 400
23

שחמט

מחזור

בשיתוף חברת "אטיוד – הדרכת שח–מט"
לעולים לכיתות א'-יב'
בלתי מדורגים ומדורגים עד מד כושר 1400
קייטנה מקצועית לחיזוק יכולות החשיבה ויסודות השחמט
בהדרכת צוות מקצועי ומיומן בעל ניסיון רב בהדרכת ילדים

2

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
המרכז העירוני לשחמט ופיתוח חשיבה | מאיר בעל הנס 14
תאריכים ושעות פעילות
22.7.18-3.8.18
 08:00-13:00כולל כריך ארוחת בוקר
 13:00-16:00כולל ארוחת צהריים חמה
24

מחיר
•  ₪ 1,270עד השעה 13:00
• עד השעה  - 16:00תוספת ₪ 400

קייטנת שחמט לגיל הרך
לעולים לגן חובה-א'
מיועד לילדים גם ללא ידע קודם
בהדרכת צוות מקצועי ומיומן בעל ניסיון רב בהדרכת ילדים

מחזור

3

בתכנית
• אימונים בשחמט לכל הרמות • פעילויות ייחודית לפיתוח החשיבה לגיל הרך
תאריכים ושעות פעילות
( 12.8.18-16.8.18ללא ימי שישי)
 08:00-13:00כולל כריך ארוחת בוקר
 08:00-16:00כולל ארוחת צהריים חמה
המרכז העירוני לשחמט ופיתוח חשיבה | מאיר בעל הנס 14

מחיר
•  ₪ 530עד השעה 13:00
• עד השעה  - 16:00תוספת ₪ 200
25

קייטנון וצהרון
לילדי הגנים העירוניים
בהדרכת צוות מקצועי ומיומן בעל ניסיון רב בהדרכת ילדים
תוך מתן יחס חם ואישי לכל ילד וילדה
נושא הקייטנה "נטייל בשבילי ישראל"
נצא לטייל יחדיו בארץ ישראל ונחגוג איתה  70שנה .במהלך הטיולים נבקר
באתרים שונים ונפגוש חברים למסע בשם אייל ואיילת
בתכנית:
חוגים • שעת סיפור • משחקים • יצירה • ימי כיף באווירת קיץ וטיולים

מחזור

תאריכים ושעות פעילות
( 1.7.18-19.7.18ללא ימי שישי)
 07:30-13:00כולל ארוחת בוקר
 13:00-16:00כולל ארוחת צהריים חמה

מחזור

תאריכים ושעות פעילות
( 22.7.18-31.7.18ללא ימי שישי)
 07:30-13:00כולל ארוחת בוקר
 13:00-16:00כולל ארוחת צהריים חמה

1

2

• בתאריך  22.7.18ט' באב ,הפעילות תסתיים בשעה ( 13:00לא יתקיים צהרון)

מחיר ₪ 367 :עד השעה  • 13:00עד השעה  - 16:00תוספת ₪ 162
26

מחזור

3

תאריכים ושעות פעילות
( 1.8.18-09.8.18ללא ימי שישי)
 07:30-13:00כולל ארוחת בוקר
 13:00-16:00כולל ארוחת צהריים חמה

מחיר ₪ 322 :עד השעה  • 13:00עד השעה  - 16:00תוספת ₪ 162

לתשומת לבכם:
• רשימת גני הילדים 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 21.6.18
• תנאי לפתיחת קייטנון מינימום  25ילדים
• מספר המקומות מוגבל ,ט.ל.ח
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14.6.18

באמצעות אתר האינטרנט בכתובת:

מחירי הקייטנות נקבעו בהתאם לצו הפיקוח על מחירי הקייטנות של משרד הפנים
במידה ויחול שינויים אנו נעדכן בהתאם

הקייטנות בפיקוח וברישוי משרד החינוך | הזכות לשינויים שמורה | ט.ל.ח

www.

www.mbe-rg.co.il

עיצוב החוברתd e s i g n . c o . i l :

סיום הרשמה

