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1. מי שומר על ילדינו: מי 
מנהל את הקייטנה ועומד 

בראשה, השכלתו הרקע 
החינוכי, צוות ההנהלה 

ולאיזה מוסד שייכת 
הקייטנה – גוף פרטי או 

מוסד ציבורי?
2. יחס חניכים-מדריכים: 

בכל קבוצה היחס הוא 25 חניכים למדריך, בפעילות 
בבריכה היחס הוא 15 חניכים למדריך.

ובררו  החינוכית  התוכנית  על  שאלו  חינוכית:  תוכנית   .3
מהם התכנים. ישנן קייטנות עם תכנים איכותיים וחינוכיים 

בעלי ערך מוסף.
4. רישון: כל הקייטנות מחויבות ברישיון עסק על-פי חוק 

רישוי עסקים. וודאו שלקייטנה יש אישור כזה.
5. אבטחה: וודאו כי בכל כניסה ויציאה משטח הקייטנה 
חינוך  מוסדות  של  אישור  בעלי  חמושים  מאבטחים  יהיו 
ועבודה עם ילדים. כמו כן, הקייטנה צריכה להיות מאושרת 
והסביבה.  בנושאי בטיחות המתקנים  חוזר מנכ”ל  על-פי 

)בקייטנה מתחת ל100 חניכים אין צורך במאבטח(

6. מזון וכלכלה: וודאו שספק המזון של הקייטנה )במידה 
ומוגש( היינו ספק מאושר העומד בכל התקנים הקשורים 
למשלוח מזון לשטח. כמו כן קייטנות איכותיות אמורות 
לספק גם מזון ולדאוג לצרכיהם של ילדים עם אלרגיות 

ורגישויות )אלרגיה ללקטוז, צליאק ועוד(.
וודאו  ילדים  ל-400  מעל  בקייטנות  ראשונה:  עזרה   .7
וציוד  ראשונה  עזרה  מגישי  של  מערך  רופא,  הימצאות 

המחויב בחוזר מנכ”ל.
בקייטנה  נמצאים  שהילדים  וודאו  הקייטנה:  שטח   .8
ממוזגים,  ו/או  מוצלים  בשטחים  הימצאותם  המאפשרת 

ושהם שוהים בבריכה מוצלת.
וודאו מיהי  והקייטנה מספקת הסעות  במידה  הסעות:   .9
חברת ההסעות. אם היא עומדת בתקן, האם יש מלווה בוגר 
בטיחות  חגורות  יש  הרכבים  בכל  והאם  נסיעה  קוו  לכל 

ומזגן.
10. שם ומוניטין:

הניסיון של בעלי הקייטנה. קייטנות שפועלות  בדקו מה 
מספר שנים הן בדרך-כלל עם ידע וניסיון בתחום. 

10 הדברות לבחירת קייטנה לילדים
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הורים יקרים,
הפעילויות  במגוון  להשתתף  אתכם  מזמין  אני 

המחלקות  מנהלי  ועמלו  שקדו  עליהם  לילדכם 
ועובדי המרכז הקהילתי.

האומנויות,  הספורט,  קייטנות  כיף,   B קייצת 
החופש  של  הספר  ובתי  הצהרונים  הגנים, 
העיר  במבני  ליהנות  לילדכם  מאפשרים 
והמתקנים  הציוד  במיטב  המצוידים  ושלוחותיה 
ומסורים  מקצועיים  חינוך  צוותי  עם  ופועלים 

ושלל פעילויות מעשירות.
ואנו  מכל  לנו  היקר  המשאב  הינם  עירנו  ילדי 
את  וילד  ילדה  לכל  להבטיח  מנת  על  פועלים 
תחת  והפעילויות  המדריכים   , המתקנים  מגוון 
נהלי  פי  ועל  החינוך  משרד  של  ובקרה  פיקוח 

חוזר מנכ"ל להפעלת קייטנות.
את  ולבחור  מקרוב  לבדוק  אתכם  מזמין  אני 
הקייטנה המומלצת לילדכם ומברך אתכם בקיץ 

בטוח, מהנה וכיפי. 

חוויה קייצית לילדים ונוער
שלושה שבועות מטריפים של כייף

כל שבוע 3 אטרקציות שונות, לונה פארק, מימדיון, 
סופרלנד ועוד. נסיעות מחוץ ליישוב וחוויות מסעירות 

ואתגריות המשלבות חוויה עם גיבוש חברתי
יציאה לטיול ליומיים עם לינת שטח.

זמני הפעילות משתנים – אפשר להתעורר מאוחר. 
ההרשמה מותנית במס‘ המקומות באוטובוס

התאריכים נקבעו בהתאם למפעלי הקיץ של תנועות 
הנוער. בהדרכת צוות מדריכים מיומן ומוכשר

תאריכים:
גילאים:
מקום:
מחיר:

מנהלת:

2.7,4.7,6.7,9.7,11.7,13.7,17-18.7,20.7

בוגרי כיתות ד׳-ו׳

מרכז קהילתי כפר יונה

₪1290

מיכל אלבו 052-3383983

תוכנית:

אפרים )אפי( דרעי

ראש העיר
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בואו לבנות דגמים מדליקים עם קוביות הלגו 
האהובות.

בכל יום נבנה דגם חדש ומדליק, שבסיומה 
יוכלו הילדים לשפר את הדגם ולהנות 

ממנו. במהלך העבודה ניתן דגש על שיפור 
המוטוריקה העדינה, פיתוח קשר עין יד 

והתמצאות במרחב. במהלך שנת הלימודים 
מפעילה החברה חוגי העשרה בלגו בשילוב 

מדעים ובחופשת הקיץ
רכז: שחר ברגיג, חובב לגו מושבע, מפעיל חוגי 

לגו וסדנאות ניסיון רב בעבודה עם ילדים.

תוכנית:
מתאים 

לבנות ולבנים!

התמחות לגו

23.7-3.8

בוגרי כיתות א׳-ג׳

8:00-13:00

₪950

מרכז קהילתי כפר יונה

יעל חיון רוך רכזת מחול ״מעוף״ 

קייטנות אומנויות וכייף

בקייטנת אומנויות וכייף תמצאו מדריכים מקצועיים, 
יחס אישי, בטיחות מירבית מרחב מזמין ושפע פעילויות 

מעשירות, ביניהן: 
יציאות חיצוניות, בריכה, הפעלות והקרנת סרטים כל זאת 

לצד מגוון רחב של 8 יחידות שבועיות בהתמחויות
מקצועיות וחוויתיות לבחירה )כל יחידה כשעתיים(

* יחידות לגו – חברת "בריקידע
* יחידות מבוכים ודרקונים – חברת פאזל

* יחידות השף הצעיר – חברת פאזל
* יחידות מוסיקה – קונסרבטוריון המרכז הקהילתי

* יחידות כושר ותנועה – ביה"ס למחול "מעוף"
השקענו בבחירת התכנים, וידאנו כי כל הפעילויות מאושרות 

ומפוקחות ע״י משרד החינוך ומזמינים אתכם לבחור את 
התחום אליו יתחבר ילדכם. 

תאריכים:
גילאים:
שעות:
מחיר:
מקום:

מנהלת:
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היכנסו דרך משחק תפקידים לעולם פנטזיה מלא 
קסם וריגוש אין סופי. החוג משתמש במשחק ככלי 

לאמצעי פיתוח היצירתיות, למידה ופיתוח מיומנויות 
חברתיות, תוך כדי הנאה.

שיפור יכולות הקשב והריכוז. שיפור היכולות 
החברתיות )מנהיגות ושיתוף פעולה(.

שיפור יכולות חשבון בסיסיות בזמן אמת.
מפעיל: חברת ״פאזל״

תוכנית:

התמחות מבוכים ודרקונים

התנסות בדרך חווייתית בהכרת צורות בישול והמרחב 
במטבח, תוך למידת מיומנויות במטבח, מתכונים שונים 

ומגוונים ובעיקר טעימים!
הבנת תהליכים כימיים בסיסיים במטבח.

שיפור המוטוריקה הגסה והמוטוריקה העדינה.
לימוד על תזונה וערכים תזונתיים.

כל זאת תוך שיפור היכולת החברתית בעבודות בזוגות, 
שלישיות ואף עבודה כקבוצה שלמה יחד ליצירת מתכון 
משותף. חשיבה יצירתית לפתרון בעיות מסוגים שונים.

מפעיל: חברת ״פאזל״

תוכנית:

התמחות השף הצעיר
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קיץ של טבע וארץ

הפקת מיני מחזמר בהשראת מחזות הזמר
"דב דובוני בן דוביים מצחצח נעליים", "איה פלוטו"

"ארץ הילדים", "ציפור, לאן את נוסעת?" שבוצעו 
ע"י מקהלת "תמוז" של הקונסרבטוריון ב-4 השנים 

האחרונות. ביטוי והגשמה עצמית על הבמה דרך שירה 
ומשחק, הכרת יסודות מוסיקליים, פיתוח אישיות 

יצירתיות ודמיון דרך המוסיקה.
רכז: סשה יגודין זמר שחקן במאי

תוכנית:

התמחות כושר ותנועה

קייטנה ייחודית המשלבת מגוון סגנונות ריקוד בדגש 
על אורח חיים בריא וספורטיבי. היכרות עם תחומים 

שונים מעולם המחול, נקפוץ, נרוץ ונכייף
רכזת: יעל חיון רוך רכזת בי״ס למחול ״מעוף״ 

לפרטים נוספים: 054-4353035

תוכנית:

התמחות מוסיקה
פעילות וטיולים ברחבי הארץ, 

נקיים במרחבי השטח אליהם נגיע 
סדנאות בהם הילדים ילמדו לנווט 

ולהתמצא בשטח. 
בפן אחר, יתמודדו הילדים ביחד 

עם כתבי חידה ומשימות שטח 
אחרות. התמודדות עם אתגרים אלו ואחרים , מחייבים 

שיתוף פעולה ועזרה הדדית, תורמים לחיזוק תחושת 
המסוגלות האישית, הערך האישי, האחריות והמנהיגות, 

בצד לכידות קבוצתית. 

תאריכים:
גילאים:
שעות:
מחיר:
מקום:
מפעיל:

3.8 ,1.8 ,30.7 ,27.7 ,25.7 ,23.7

בוגרי כיתות ג׳ -ו׳

8:00-14:00/15:00

₪1,050 )6 ימי פעילות(

איסוף מהמרכז קהילתי

חברת ״דרך ארץ״ טיולים

תוכנית:
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קייטנות ספורט מקצועיות

קייטנות הספורט תפעלנה השנה על פי תוכנית מובנית הכוללת:
אימונים, יציאות מקצועיות )וינגייט, הדר יוסף, וכד׳(, מפגש עם 

מאמנים/ ספורטאים מהתחום, מדריכי כושר, תזונאים ויציאות פאן.
בקייטנות הילדים יחשפו לפעילויות ספורט רבות ומגוונות 

המועברות ע"י מדריכים מקצועיים עם נסיון רב בתחומם.
אנו משקיעים את מירב המאמצים בכדי לאפשר לילדכם לחוות 

באופן חיובי ומהנה את הפעילויות המוצעות ופועלים לכך שכל ילד 
ישתלב בכיף בהתאם ליכולותיו ולרמתו. 

בנוסף אנו פותחים השנה מחנה אימונים מקצועי בתחום הכדורסל 
לילדים מסיימי כיתה ד׳ ומחנה אימונים בהתעמלות קרקע.

2-20.7.17

23.7-3.8.17

לפי תחומים

8:00-13:00

מחזור ראשון: ₪1450
כל שלוחות

מחזור שני: ₪1100
התעמלות אומנותית, 

כדורסל, שחייה

מחזור א׳
מחזור ב׳

מקום:
שעות:
מחיר:

שחייה -קיריל בלאקיו - בריכת כפר יונה 
כדורסל בנות - טל תורג'מן - ביה״ס רימון

מחנה אימונים כדורסל - ערן מזרחי - היכל הספורט
כדורסל בנים - ערן מזרחי - ביה״ס עמל

התעמלות קרקע - נוי  ומיקה - ביה״ס עמל/בר אילן
טניס - אסף טוקר - מגרשי טניס

כדורגל - אלי גרידיש - מגרשי כדורגל
ג׳ודו - מרט מרגוליס - מרכז קהילתי

7



תוכנית:

קיריל באליקין
בעל תעודת הוראת שחייה-מורה לשחייה מוסמך 

מחנך כיתה ומורה לחינוך גופני. 

מנהל:

הקייטנה מיועדת לגילאי גן חובה עד כיתה ו'
בקייטנה הילדים מחולקים לקבוצות שחייה עפ"י רמות.

כל ילד מקבל שני שיעורי שחייה ביום בנוסף עבודה על 
סיבולת ושיפר סגנונות.

בהדרכת מדריכי השחייה, מורים לחינוך גופני ומורי 
שחייה מוסמכים.

התמחות ספורטניסהתמחות שחייה

חוויה ספורטיבית עם מאמני הטניס 
של טניס קלאב.

*אימוני טניס מכיתות ג' עד ז'.
*אימוני כושר ומשחקי כדור עם מאמנת כושר.

*אימונים יחודיים על טכניקה וטקטיקה.
*יציאה מקצועית

לפרטים נוספים:  גלית 052-5550890

אסף טוקר 
טניס קלאב מאמן בכיר

ראש תחום הדרכה מכון וינגייט

תוכנית:

מנהל:

לפרטים נוספים: אסף 052-3677189
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תוכנית:

מיועד לבנים ובנות מגן חובה ועד כיתה יב׳ 
אימונים חווייתיים ומקצועיים המשלבים אקרובטיקה, 

פירמידות, התעמלות קרקע ומכשירים, התעמלות 
אומנותית, טמבלינג )פס אקרובטי( ועודעבוד על פיתוח 

קורדינציה, זריזות, כוח, שיווי משקל, החזקה נכונה 
של הגוף, כושר וגמישות תוך כדי שילוב של מוסיקה 

משחקים ודגש על עבודת צוות ושיתוף פעולה. כמו כן, 
המתעמלים ילמדו להרכיב תרגיל אישי ויופיעו איתו 

בסוף הקייטנה. כמו כן, נצא לפעילויות חוץ חווייתיות 
ומקצועיות.

התמחות התעמלות קרקע

מיועד לבוגרי גן חובה -ו׳
בוגרי ה׳ -ו׳ הכנה לליגה.

אימוני כדורגל הכוללים למידת יסודות; 
מסירה, בעיטה לשער, קואורדינציה.

בריכה פעמיים בשבוע, יציאה לאטרקציות
עבודה לפי קבוצות גיל, משחקים נגד קבוצות 

מהאזור, מלך הפנדלים, מלך ההקפצות

תוכנית:

גרידיש אלי שחקן עבר בליגה 
ראשונה, מעל 10 שנים מאמן ומנהל 

בית הספר לכדורגל וקבוצת ליגה, 
מאמן בכיר מוסמך.

מנהל:

התמחות כדורגל

מנהלות:
נוי ומיקה
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קייטנת בנות מתאימה לבנות בוגרות א׳ -ו׳
עם או בלי נסיון בכדורסל, מה שצריך זה רק 

אהבת בריאות וספורט. 3 שבועות של כיף, 
בריאות והמון חיוכים, יציאות לימי כיף, בריכה 
ומפגש עם שחקניות ליגת העל ונבחרת ישראל 

והמון תחרויות ופרסים.

הקייטנה מיועדת לגילאי גן חובה עד כיתות ו׳ 
אימוני כדורסל הכוללים לימוד וחזרה על יסודות 
המשחק, הגנה והתקפה, אימוני קואורדינציה,ימי 

בריכה, יציאות מקצועיות, סרטים ואטרקציות.

המחנה מיועד לעולים לה׳-ו׳ הגנת והתקפת היחיד
תיאום זוגות, שלשות, רביעיות והכנה לחוקה החדשה 
מכתה ו׳ הכוללת בין השאר חמישיות וסלים גבוהים.

אימוני קואורדינציה | אתלטיקה יעודית | אימון אירובי 
אימוני זריזות מהירות | הרצאת תזונאי

מפגשים עם שחקני ליגת על | משחקים 
מול מחנות כדורסל באזור.

ערן מזרחי - מאמן כדורסל בכיר, 
שחקן ליגת העל בעבר מאמן ומנהל 

ביה"ס לכדורסל בכפר יונה

תוכנית:

מנהל:

תוכנית:

טל תורג'מן - מאמן כדורסל בנות בכפר יונה, 
15 שנה אימון וניהול כדורסל בנות.

מנהל:

התמחות כדורסל בנותהתמחות כדורסל בנים

לפרטים נוספים:  טל תורג'מן 050-7691719
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תוכנית הקייטנה נבנתה כך שתעניק לכל ילד את 
האפשרות להנות מכל הפעילויות היחודיות של 
קייטנת קיץ –  בריכה, סרטים, משחקי חשיבה, 

סדנאות בשילוב של ג'ודו ואומנויות לחימה 
וספורט אתגרי

במסגרת אימונים ואומנויות הלחימה אנו נלמד 
טכניקות חדשות, נקיים אימונים מיוחדים עם 

ספורטאים ומאמנים מהצמרת העולמית בשילוב 
הנאה וכייף. 

התמחות ג׳ודו

תוכנית:

מנהל:
מרט מרגוליס

בעל תעודת מאמן בכיר בג'ודו 
ממכון וינגייט

לפרטים נוספים: 050-4331945

תאריכים: 2/7/17 ועד ה-20.7.17 )כולל(
ימי הפעילות: בימים א'-ה' בין השעות 08:00-13:00.

עלות: 300 ₪ )כולל כריך ושתיה(
פרטים במזכירות בתי הספר ברחבי היישוב

פעילויות חברתיות-ערכיות בדגש על "אומנויות 
ותרבות בנושא חברות", פעילויות תרבות, למידה 

והעשרה בנושאי ספורט, יצירה, קריאה להנאה ועוד.
"ימי שיא" בנושאים חברתיים- ערכיים.

הפעילויות יועברו ע"י מורים, סטודנטים, מד"צים 
ומפעילים חיצוניים.

תאריכים: 2.7.17 ועד ה-20.7.17 )כולל(
ימי הפעילות: בימים א'-ה' בין השעות 13:00-16:30

עלות: 790 ₪
קהל יעד: כיתות א'-ג מתקיים בבתי הספר הדר, יפה 
נוף ורימון )פתיחת צהרון מותנה ברישום של מינימום 

20 ילדים בבית ספר(
ההרשמה על בסיס מקום פנוי, תינתן קדימות לילדים 

שהתחנכו בצהרונים כל השנה.
פרטים והרשמה במרכז הקהילתי. 

בתי הספר של החופש הגדול

צהרון של החופש הגדול



קייטנת
ים יבשה

הצטרפו אלינו לקיץ פעיל ומהנה!!

יחד נפגוש יצורים, חיות, שירים, 
סיפורים וניסויים מעולם הים והיבשה.

הפעילויות מיוחדות, מאתגרות, מעניינות ומהנות!!

לילדי הגנים

* יש להצטייד בארוחת בוקר לכל יום
* את תכנית הקייטנה ניתן יהיה לראות באתר המתנ"ס החל מ 12.6

מחירשעות פעילותתאריכים
2-25.7.177:30-13:00₪900מסלול מקוצר

7:30-17:00 2-31.7.17מסלול מלא
כולל ארוחת צהריים

₪1,950

המסלול הארוך יתקיים בגנים בהם פועלים צהרונים
ועל בסיס מקום פנוי בצהרוני המתנ״ס 

מחירשעות פעילותתאריכים
1-3.8.177:30-13:00₪380מסלול קצר

7:30-17:00 1-3.8.17מסלול ארוך
כולל ארוחת צהריים

₪580

 הקייטנה תתקיים רק בגנים בהם פועלים צהרונים
ועל בסיס מקום פנוי בצהרוני המתנ״ס

קייטנת גני הילדים מחזור שני 1-3.8.17קייטנת גני הילדים מחזור ראשון 2-31.7.17


