
מרכז קהילתי כפר יונהקייטנות הקיץ

2019
בחופש בוחרים הכי קרוב הכי טוב!

גני ילדים
מנהרת הזמן // גנים עפ״י צו פיקוח 

גני חובה ויסודי
אקרודאנס // שחייה // טניס // כדורגל

אמנויות לחימה // כדורסל בנים // כדורסל בנות 
אמנויות וכיף // קייצת B כיף קייטנת מדעים בצו פיקוח 

ביה״ס של החופש הגדול // צהרון החופש הגדול
יסודי וחט״ב מחנה כדורסל

נוחות של עיר . איכות של כפר
עיריית כפר יונה



תושבים יקרים,
אנו גאים להציג בפניכם את חוברת קייטנות הקיץ של 

המרכז הקהילתי בכפר יונה.
חט"ב  גילאי  ועד  גן  לגילאי  קייטנות  מגוון  לפניכם  מוצג 

בתחומי ספורט, אומנות וחברה.
לצד המגוון אנו מציעים צוות  מדריכים מנוסים, תכנים 

מפוקחים וניסיון של עשרות שנים בקיום קייטנות.
בטוחה  נשכחת,  בלתי  קייטנה  לחוויית  והצטרפו  בואו 

וערכית.

מהרו להירשם!
בברכת קיץ נעים ובטוח!

יגאל סתיו          אילן חכמו  

בשם דירקטוריון המרכז הקהילתי

חינוך אמיתי הוא חינוך פורץ גבולות אשר 
אינו מוגבל בזמן ומקום, והחופשה הגדולה, 
על תכנית הקיץ המגוונת והמהנה שיצרנו 
עבורכם, מעידה על כך ומאפשרת לאלה 

להתקיים. 
 

"ביה"ס של החופש הגדול" לילדי הכיתות א'- ג' יהווה גם 
השנה חלק בלתי נפרד מההיצע העשיר של תכנית הקיץ, 
וכמו בשנים עברו, ישלב במסגרתו שלל פעילויות בעלות 

מסובסדת. 

ונכון שהחופשה הגדולה תגלם בתוכה משמעות,  חשוב 
יצירה ועשייה, ותמשיך לטפח ולפתח את כישוריהם של 
לנופש  זמן  גם  תאפשר  שהיא  פחות  לא  חשוב  ילדנו. 
ולמנוחה ומילוי המצברים לקראת שנת הלימודים הבאה.

מאחלת לכולנו מכל הלב חופשה נעימה ומשובחת.

דבר ראש העירייה

שלכם ובשבילכם,

שושי כחלון-כידור 
ראש העירייה

דבר ההנהלה

כל הפרטים על קייטנות המרכז הקהילתי 
mky.org.il באתר

ובמזכירות המרכז הקהילתי טלפון: 09-8985111



בקייטנת מנהרת הזמן נחקור את העבר, נתבונן בהווה 
ונחלום על העתיד. בכל שבוע נציג לילדים תחום מרתק 
צופן  ומה  ההסטוריה  במלך  נשתנה  מה  ונגלה  אחר, 
יהנו מפעילויות מיוחדות,  יום הילדים  לנו העתיד. בכל 

סדנאות חוויתיות, יצירות מגוונות, סיפורים ומשחקים. 
אחראית  מוסמכת  גננת  גנים(,   5( גנים  אשכול  לכל 

שתעמוד לרשות הצוותים ולרשות ההורים.
יש לצייד את הילדים בארוחת בוקר )כנהוג במהלך השנה(.

11 פעילויות מקצועיות של מפעילים חיצוניים   •
2 פעילויות הדרכה  •

מתנה לכל ילד  •
פינוקים: שלוקים/פרי/גלידה  •
קב' דו גילית )כמו בצהרונים(  •

בצהרון - ארוחת צהריים חמה + כריך ופרי למנחה   •
)לצהרון מחיר נפרד(  

בבוקר סייעות החינוך ובצהרון צוות הצהרון שליווה    •
את הילדים כל השנה  

המסלול הארוך וקייטנת ההמשך יתקיימו בגנים בהם פועלים 
צהרונים, על בסיס מקום פנוי בצהרוני המרכז הקהילתי

1-21.7.2019 מסלול קצר:  
 7:30-13:00 שעות: 

₪ 890 מחיר: 

1-21.7.2019 מסלול ארוך :  
7:30-17:00 )כולל צהרון( שעות: 

₪ 1640 מחיר: 

22-31.7.2019 קייטנת המשך:  
7:30-13:00 שעות: 

400 ₪ למי שאינם בצהרון   מחיר: 
₪250 לילדי צהרונים  

ילדי הצהרונים כבר רשומים לצהרון חודש יולי, 
עליכם לבחור את מסלול הבוקר

קייטנת מנהרת הזמן+קייטנת המשך וכך תהיו מכוסים בכל 
חודש יולי בימי פעילות 7:30-17:00

*ניתן לבחור גם את הקייטנה עפ״י צו פיקוח
*ילדי הצהרונים זכאים ל-3 ימים ארוכים ללא תוספת תשלום 

בין התאריכים 22-24.7
*בגין 5 ימים נוספים בין התאריכים 25-31.7.19  

תוספת תשלום ₪250
*אין חובה להרשם לקייטנת ההמשך  25-31.7.19  

קייטנת מנהרת הזמןגני ילדים

לאור פניות הציבור

קייטנת גנים מחזור ב', 1-8.8.2019, 8:00-13:00

ייפתחו מספר מוקדים ברחבי העיר

פרטים נוספים החל מיום ה-7.6.19 

באתר האינטרנט של המרכז הקהילתי
mky.org.il 

 חדש!



מחזור 1:  1-21.7.2019  תאריכים:  
מחזור 2:  22.7-4.8.2019  

מרכז קהילתי כפר יונה מיקום:  
מחזור 1: בוגרי כיתות ד'-ו' גילאים: 

מחזור 2:  עולים לא׳-ו׳  
ראשון עד חמישי ימים: 

8:00-13:00 שעות:  
מחזור 1:  ₪1,200 מחיר: 

מחזור 2:  ₪800  
פרטים במזכירות המתנ״ס רכז: 

קייטנת אומנויות וכייףבי״ס יסודי

קיץ בלתי נשכח של אומנויות וכיף עם מדריכים 
מקצועיים, יחס אישי, בטיחות מרבית, מרחב מזמין 

ומגוון פעילויות העשרה: יציאות חיצוניות, בריכת 
שחייה, הפעלות, הקרנת סרטים ותוכן מעשיר.

לבחירה אחת מהאפשרויות הבאות:
קייטנת שף

הכרה והתנסות במגוון חומרי גלם מטעמים, ריחות 
ומרקמים שונים. הבנת תהליכים כימיים בסיסיים 

במטבח. שיפור מוטוריקה גסה ועדינה. לימוד תזונה 
וערכים תזונתיים. חשיבה יצירתית לפתרון בעיות 

מסוגים שונים.
מוסיקה מסביב לעולם

חוויה מוסיקלית רב תחומית
פעילות מוסיקלית מעשית

ומפגש עם סגנונות מוסיקליים מגוונים
קייטנת תיאטרון

עמידה מול קהל, אימפרוביזציות, ליצנות.
קייטנת מבוכים )ב׳-ו׳(

שיפור יכולות קשב וריכוז, שיפור יכולות חברתיות 
)מנהיגות ושיתוף פעולה(, שיפור יכולות חשבון 

בסיסיות בזמן אמת.



תאריכים:  1-21.7.2019
בכל בתי הספר היסודיים בעיר מיקום: 

ראשון עד חמישי  ימים: 
08:00-13:00 שעות:  

₪300 )כולל כריך ושתייה( מחיר: 
כיתות א'-ג'  גילאים: 

פרטים במזכירויות ביה״ס  

1-21.7.2019 תאריכים:  
בבתי הספר רימון, הדר, יפה נוף מיקום: 

ראשון עד חמישי  ימים: 
13:00-17:00 שעות: 

₪628 מחיר:  

במידה ויהיו מעל 22 ילדים בקבוצה, 
המחיר יתעדכן עפ״י טבלת צו פיקוח.

משרד  שמוביל  לתפיסה  ביטוי  היא  התוכנית 
החינוך ׳מחנכים מסביב לשעון׳ - בשנת הלימודים 
ובחופשת הקיץ, כוללת פעילויות חברתיות וערכיות. 
הנושא המרכזי השנה - ״סיפורים בכל מיני צבעים״ 
פעילויות תרבות, למידה, יצירה והעשרה בתחומים 

רבים ומגוונים. 
ומפעילים  סטודנטים  מורים,  ע״י  יונחו  הפעילויות 

חיצוניים. * עפ״י תנאי משרד החינוך

צהרון של החופש הגדול

בי״ס של החופש הגדול עפ״י צו פיקוחיסודי

יסודי

וודאו שספק המזון של הקייטנה )במידה ומוגש( 
הינו 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(.

טיפ!



מחזור 1  1-21.7.2019 )15 ימים( תאריכים:  
מחזור 2  22.7-4.8.2019 )10 ימים(  

בריכת שחייה מיקום:  
גן חובה עד ו', לפי קבוצות גיל גילאים:   

ראשון עד חמישי ימים:  
8:00-13:00 שעות: 

מחזור 1  ₪1400 מחזור 2 ₪1000 מחיר:  
קיריל בליקין, 054-7663077 רכזים:  
גלית מלאכי, 052-5550890  

אקרודאנסבי״ס יסודי

קייטנת שחייהבי״ס יסודי

תאריכים:   1-21.7.2019 )15 ימים(
מרכז קהילתי כפר יונה מיקום:  

א׳-ז׳ גילאים:  
ראשון עד חמישי ימים: 

8:00-13:00 שעות:  
₪1400 מחיר:  

יעל חיון 054-4353035 רכזת:  

אימוני שחייה חווייתיים המשלבים פעילויות 
זומבה, מסיבת בריכה וחפש את המטמון לצד 

פעילויות איפור, קעקועים וצמות, אימוני ספורט 
והישרדות. בהובלת מדריכי שחייה בכירים 

מוסמכים. הפעילות כוללת יציאה לאטרקציות 
ברחבי הארץ וארוחת בוקר.

סגנון ייחודי וחדשני המשלב אלמנטים 
אקרובטיםעם עולם המחול. הסגנון משפר 
קואורדינציה, זריזות, תנועה ושיווי משקל. 

לימוד טכניקות שונות של החלקות, סיבובים, 
קפיצות ותרגילים אקרובטים. לצד זאת, 

סדנאות מעולם הקרקס ותיפוף גופים ע"י 
מורים מקצועיים בלבד.

 חדש!



מחזור 1  1-21.7.2019 )15 ימים( תאריכים:  
מחזור 2  22.7-4.8.2019 )10 ימים(  

אולם הספורט ״איש שלום״ מיקום:		
גן חובה עד ה'  לפי קבוצות גיל גילאים:			

)כולל קבוצות הכנה לליגה(  
ראשון עד חמישי ימים:		

8:00-13:00 שעות:	
מחזור	1 1,400 ₪, מחזור	2 1,000 ₪ מחיר:		

ערן מזרחי, 052-2777350 רכז:		

מחזור 1  1-21.7.2019 )15 ימים( תאריכים:  
מחזור 2  22.7-4.8.2019 )10 ימים(  

אולם הספורט ״איש שלום״ מיקום:		
	א' - ה' בקבוצות גיל גילאים:		

)כולל קבוצות הכנה לליגה(  
ראשון עד חמישי ימים:		

8:00-13:00 שעות:	
מחזור	1 ₪1,400,  מחזור	2 ₪1,000 מחיר:		

טל תורג'מן, 050-7691719 רכז:		

קייטנת כדורסל בנותיסודי

קייטנת כדורסל בניםיסודי
אימוני כדורסל חווייתיים המשלבים משחקי 

הכרות, מיומנויות כדרור וקליעה, משחק 
המספרים, לימוד שינויי כיוון, שליטה בכדור, 

אימון אירובי, תחרויות וטורנירים, בריכת 
שחייה. בהובלת מדריכי כדורסל מקצועיים.  
הפעילות כוללת יציאה לאטרקציות ברחבי 

הארץ וארוחת בוקר.

אימוני כדורסל חווייתיים המשלבים שינוי 
כיוון וחדירות בלחץ, אימון כדורסל מיוחד 

בזוגות, משחק המספרים, תחרויות סל הזהב 
ויד הזהב, מפגשים עם אנשי מקצוע, צפייה 

בסרטים, מסיבת סיום 'מלחמת מים'. בהובלת 
מדריכי כדורסל מקצועיים. הפעילות כוללת 

יציאה לאטרקציות ברחבי הארץ וארוחת בוקר.



קייטנת אומנויות לחימהבי״ס יסודי

מחזור 1:  1-21.7.2019 תאריכים:  
מחזור 2:  22.7-4.8.2019  

מרכז קהילתי כפר יונה מיקום:  
ב׳-ו׳ גילאים:  

ראשון עד חמישי ימים: 
8:00-13:00 שעות:  

מחזור 1:  ₪1000 מחיר: 
מחזור 2:  ₪1000  

עידן דוצ׳ימינר 052-4466155 רכז:  

1-21.7.18 )15 ימים( תאריכים:  
מגרש כדורגל, ״איש שלום״ מיקום:  

גן חובה-ו׳ גילאים:   
ראשון עד חמישי ימים:  

8:00-13:00 שעות: 
 ,₪ 1,400 מחיר:  

גיל כחלון  052-3621183 רכז:  

קייטנת כדורגלבי״ס יסודי

פעילות ספורטיבית מעולם הכדורגל לצד 
פעילויות ספורט חווייתיות ומגוונות. הילדים 

יצברו חוויות משמעותיות, יחזקו את הביטחון 
העצמי ויפתחו כישורים חברתיים חשובים. 

פעילויות ספורט נוספות: טורנירים, מלך 
הדיוק, מלך ההקפצות, שליטה בכדור, בריכה, 

מתנפחים, הקרנת סרטים.

אימוני אגרוף תאילנדי והגנה עצמית. אגרוף 
תאילנדי, בשמו, "מואי תאי", הוא אמנות לחימה 

עתיקת יומין שמקורה בתאילנד. נלמד על 
חביקות וחניקות וכיצד להתגונן מפני סכין 
ואלה. דגש יינתן למרכיבי הכושר השונים, 

באווירה חינוכית, משמעת גבוהה, חוויה והנאה.

 חדש!

 חדש!



תאריכים:   1-21.7.2019 )15 ימים(
מגרשי טניס, מרכז קהילתי, בי״ס הדר מיקום:  

בוגרי כיתות א'-ז', לפי קבוצות גיל גילאים:  
ראשון עד חמישי ימים: 

8:00-13:00 שעות:  
₪ 1,400 מחיר:  

אסף טוקר, 052-3677189 רכז:  

תאריכים:   1-21.7.2019 )15 ימים(
אולם הספורט ״שרונה״ מיקום:  

בוגרי ה׳-ט׳ גילאים:  
ראשון עד חמישי ימים: 

8:00-13:00 שעות:  
₪1,400 מחיר:  

אור ג׳אנח  052-6431460 רכז:  

מחנה כדורסלבי״ס יסודי וחט״ב

קייטנת טניסבי״ס יסודי

טניס,  משחקי  המשלבים  חווייתיים  טניס  אימוני 
ושיפור  טקטיקה  אימוני  לצד  ותנועה  כדור 
קואורדינציה, אימוני זוגות, אימונים טכנו טקטיים. 
ופעילות  שחייה  בריכת  סרטים,  זאת,  לצד 
מקצועיים.  טניס  מדריכי  בהובלת  חברתית. 
ברחבי  לאטרקציות  יציאה  כוללת  הפעילות 

הארץ וארוחת בוקר.

של  נכונה  אחיזה  על  עבודה  קליעה,  טכניקת 
הכדור  של  נכון  שחרור  קולעת,  ויד  תומכת  יד 
ומצב רגליים, צעד ראשון, יציאה מהמקום אחרי 
הטעיית כדרור, סיומות בטבעת ובמצבי רגליים, 
הטעיות גוף המתאימות למשחק מהיר ואתלטי. 
פיתוח יכולות גופניות, פיזיות ואתלטיות בשילוב 

קואורדינציה, שיווי משקל וזריזות.



1-21.7.2019 מסלול קצר:  
 8:00-13:00 שעות: 

₪956 מחיר: 
הדרים, לוי וגולני מיקום:  

1-21.7.2019 מסלול ארוך:  
 8:00-16:00 שעות: 

₪1437 מחיר: 
הדרים, לוי וגולני מיקום:  

קייטנת גנים עפ״י צו פיקוחגני ילדים

מגוונים:  תוכן  מעולמות  ופעילויות  לתכנים  הילדים  ייחשפו  בקייטנה 
אומנות, ספורט, תרבויות וארצות, בישול ואפייה.

9 פעילויות ע"י מפעיל חיצוני  •
ארוחת בוקר  •

בצהרון - ארוחת צהריים חמה  •
פינוקים - גלידה/אבטיח/שלוקים  •

*לילדי גני הדרים, לוי וגולני מוצעת גם הקייטנה המורחבת
"מנהרת הזמן"

*המחירים המוצגים הם מחירי המקסימום לפי צו הפיקוח ולפי
28 ילדים בקבוצה. במידה ויהיו בפועל יותר ילדים בקבוצה המחירים

יתעדכנו בהתאם למפתח צו הפיקוח על הקייטנות.

טיפ!
מי שומר על ילדינו: 

בבואכם לבחור קייטנה בידקו מי מנהל את 
הקייטנה ועומד בראשה, השכלתו הרקע 

החינוכי, צוות ההנהלה ולאיזה מוסד שייכת 
הקייטנה - גוף פרטי או מוסד ציבורי?



בין התאריכים 7-25.7.19 תאריכים:  
מרכז קהילתי כפר יונה מיקום:  

בוגרי כיתות ד'-ו' גילאים:  
בימים ובשעות משתנות שעות:  

₪ 1,290 מחיר:  
פרטים במזכירות המתנ״ס רכז:  

בקייטנת מדעים יהנו ילדכם מפעילות עשירה 
יצירתית ומגוונת, בריכה, הפעלות חווייתיות, 

הקרנת סרטים ועוד.

***המחירים המוצגים הם מחירי המקסימום לפי צו 
הפיקוח ולפי 28 ילדים בקבוצה. במידה ויהיו בפועל 

יותר ילדים בקבוצה המחירים
יתעדכנו בהתאם למפתח צו הפיקוח על הקייטנות.

מחזור 1:  1-21.7.2019 תאריכים:  
מחזור 2:  22.7-4.8.2019  

מרכז קהילתי כפר יונה מיקום:  
כיתות ד׳-ו׳ גילאים:  

8:00-13:00 שעות:  
מחזור 1:  ₪761 מחיר: 
מחזור 2:  ₪507  

טניה אוסצ׳ 052-5740744 רכז:  

קייטנת מדעים בצו פיקוחבי״ס יסודי

קייצת B כייףבי״ס יסודי

יציאות ללונה פארק,  ובהן  בכל שבוע שלוש אטרקציות שונות 
חוויה  המשלבות  ואתגריות  מסעירות  חוויות  ושפיים.  מימדיון 
וגיבוש חברתי. יציאה לטיול דו יומי עם לינת שטח. הדרכה ע"י 

צוות מדריכים מיומן ומוכשר.
*זמני פעילות משתנים - אפשר להתעורר מאוחר

* ההרשמה מותנית במס' המקומות באוטובוס
* התאריכים נקבעו בהתאם למפעלי הקיץ של תנועות הנוער.

חוויה קיצית לילדים ונוער
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		 קייטנות	המרכז	הקהילתי	מפוקחות	ע"י	משרד	החינוך	 	.1
ופועלות	בהתאם	להנחיות	חוזר	מנכ"ל. 	

הרשמה	לקייטנה	מותנית	בחתימת	ההורים	על	הצהרת		 	.2
		 בריאות		באמצעות	האתר	/	או	במזכירות	המתנ"ס,	 	

אישור	נהלי	הקייטנה	ותשלום	מלא. 	
פתיחת	וסגירת	קייטנה	מותנית	במספר	נרשמים.	הודעה	על	אי		 	.3

פתיחת	קייטנה	תימסר	עד	10	ימים	לפני	פתיחת	הקייטנה 	
הנהלת	המתנ"ס	תהיה	רשאית	לפי	שיקול	דעתה	לשנות	או		 	.4

לבטל	קייטנה. 	
		 ההרשמה	הינה	על	בסיס	מקום	פנוי.	המרכז	הקהילתי	 	.5
		 שומר	לעצמו	את	הזכות	לסגור	את	ההרשמה	לפני	 	

מועד	סיום	ההרשמה. 	
		 במקרה	של	ביטול	קייטנה	במלואה	על	ידי	המתנ"ס	–	 	.6

יוחזר	הכסף	לנרשמים. 	
לא	ניתן	להרשם	לקייטנה	על	בסיס	יומי. 	.7

מחיר	הקיטנה	אינו	כולל	הסעות. 	.8
ניתן	לפרוס	את	התשלום	ל-3	תשלומים	שווים. 	.9

משפחה	החייבת	כספים	למתנ"ס	לא	תוכל	להשתתף			 	.10
בקייטנות	המתנ"ס	עד	להסדרת	תשלום	החוב. 	

נהלי	ביטול	השתתפות: 	.11
א.	בהתאם	להוראות	חוק	הגנת	הצרכן,	ביטול	יתקבל	 	

		 בתוך	14	ימים	מיום	הרישום	ובלבד	שהביטול	ייעשה	 	
14	ימים	שאינם	ימי	מנוחה	לפחות,	קודם	למועד	תחילת		 	

הקייטנה	)להלן:	"תקופת	הביטול"(. 	
		 ב.	בוטל	הרישום	במהלך	תקופת	הביטול,	יושבו	כלל	 	
התשלומים	אשר	שולמו	בניכוי	5%	מסך	התשלומים	או			 	

₪100,	לפי	הנמוך	מבניהם.	 	
		 ביטול	בכתב	בניגוד	לתנאי	סעיף	1	לעיל	ו/או	לאחר	 ג.	

תקופת	הביטול,	יחויב	ב-10%	מעלות	הקייטנה. 	
אין	ביטול	והחזר	כספי	חלקי	)בעקבות	מחלה,	נסיעה	או		 ד.	

היעדרות	כל	שהיא(. 	

		 המתנ"ס	אחראי	על	ילדי	הקייטנות	בשעות	הפעילות	 	.12
של	הקייטנות	בלבד.

למתנ"ס	שמורה	הזכות	לשנות	תכנים	שפורסמו	בתוכנית. 	.13
אין	להביא	לקייטנה	חפצים	יקרי	ערך.	המרכז	הקהילתי			 	.14
אינו	אחראי	על	אובדן	ו/או	נזק	שיגרם	לטלפונים	ניידים,			 	

חפצים	יקרי	ערך	וכיוצ"ב. 	
המתנ"ס	שומר	לעצמו	את	הזכות	להפסיק	את	פעילותו		 	.15
		 של	כל	משתתף	עקב	בעיות	משמעת	או	בגין	פגיעה	 	

בפעילות	השוטפת	של	הקייטנה. 	
		 התשלום	בגין	הפעילות	הינו	עבור	קייטנה	מלאה	 	.16

ומשתתף	לא	יזוכה	בגין	השתתפות	חלקית. 	
		 למעוניינים	לקבל	הנחה	יש	להגיש	טפסי	בקשה	 	.17

להנחה	למזכירות	המתנ"ס	עד	לתאריך	10.6.2019.	 	
על	הבקשה	לכלול	את	כל	הטפסים	הנדרשים.	רק	בקשה		 	

שתוגש	במלואה	תידון	בוועדה. 	
		 מובהר	בזאת	כי	המתנ"ס	לא	יחזיר	כספים	להורים	 	.18
		 שלא	ישלחו	את	ילדיהם	לקייטנה	ו/או	יעדרו	במהלכה	 	

מכל	סיבה. 	
		 באחריות	ההורים	ליידע	ולתדרך	את	צוות	הקייטנה 	.19
	בכל	מקרה	בו	הילד	זקוק	למשאף	ו/או	אלרגי	ו/או	כל			 	

אמצעי	אחר	הדרוש	להתנהלות	הקייטנה. 	
		 חובה	ליידע	את	רכז	הקייטנה	בכל	שינוי	במצב	 	.20

הבריאותי	עליו	הוצהר. 	

21. הנחות לקייטנה: 
		 קייטנת	על	פי	צו	פיקוח–	לא	זכאית	להנחה	ולא	נספרת	 	•

במניין	הקייטנות	למשפחה	לעניין	הנחה. 	
קייטנת	בי"ס	של	החופש	הגדול-	לא	זכאית	להנחה	ולא			 	•

נספרת	במניין	הקייטנות	למשפחה	לעניין	הנחה. 	
ילד	שני	למשפחה	גרעינית-	5%	הנחה,	הזול	מבניהם. 	•

ילד	שלישי	למשפחה	גרעינית-10%	הנחה,	הזול	מבינהם. 	•

נהלי הרשמה לקייטנות הקיץ


