
 

 

 15/5/2022ארגון הסגל האקדמי אוניברסיטת חיפה                                                         אל  :     

 מרכז הכרמל    הכטקייטנה מהסרטים בית   מאת:

                                     

   12-4לגילאי  1202 קיץהנדון: קייטנות ב                              

 שנה אנו שמחים להגיש לכם הצעה לקיום קייטנה לילדי העובדים מחיפה ורמות יצחק. י ידכמ

הינה קייטנה ותיקה וידועה בארץ ומבוקשת על ידי גופים ומוסדות שונים כגון: עובדי   נו טנתיקי

 תדרות המורים ועוד. מדינה, בזק, צה"ל, משטרת ישראל, הס

 דמי בחינוך, העובדים כל ימות השנה בחינוך. ר אקבעלי תואם מורים בכירים, בעלי הקייטנה הינ

מרכזי הקייטנה גם הם אנשי חינוך הנבחרים בקפידה ובדרך כלל עובדים שנים רבות בקייטנות  

 והינם בעלי מקצוע מיומנים.

 

ית של הילדים  טרה להבטיח הנאה מקסימלאך מתחדשת ולכן השנה בממנוסה ה והקייטנה ותיק 

מהם הילדים יכולים   מצורף בהמשך פירוט המחנות ין המחנות.מי באנו מציעים חופש בחירה יו 

 . לבחור מידי יום

 ילדי השכבה הצעירה בוגרי הגן יופעלו במגוון פעילות המתאימות לגיל הרך.  

 

        הכט בבית טים סרמהת וקייטנ בעז תירוש                         

 

  פה.בחיבצמוד לאודיטוריום הכרמל  במרכז ממוקם בית הכט

 

ספייס   / פעם בשבוע  החותרים  , חורשה , חדרים ממוזגים, בריכתמוצל לכדורגל  דשא :מתקנים

 שירותים נקיים לרווחת הקייטן נשר 

 

ליטוף וטיפול בבעלי חיים     , , ואקולוגיהרגל במגרש דשא מוצל , טבע -קטסדנאות לבחירה  :

 הכרת כלי מוסיקה מן העולם.. ועוד   דמת תנועה וריקוד חופשי,  אילוף כלבים ,טכנולוגיה מתק

 ראו עלון מצורף ( )

 

 :תכנים לגיל הרךקבוצה מיוחדת   

יום   , תן-קח  שוק, ברת (גת החותרים פעם בשבוע ) בריכה עד הבירכיים השגחה מתובריכ     

 רובוטיקה , בניית בובות...  ,היתולי    , ספורטהופעות אומנים,  מהאגדות

 . ,שעת סיפור לילדי הגן פעילות ספורטף ברייק דאנס 

    

 : ת ושלוש ארוח :     מזון

 לחמנייה   / בייגלה /  שוקולד של השחר / גבינה לבנה ( )ה מרוחהי ארוחת בוקר: לחמני –               

 . מתוקה                  

 משה בטבע,, צמחוני /שניצל / /חזה עוף   הכוללת בחמגשית  ארוחת צהריים:   -               

     .  ירקותו חממות מנת פ בתוספת                 

 פרי + וופל. : 16רוחת א               



 

 

 כשרות !-* כל הארוחות                  

 . באמצעות חברת אבטחה   :אבטחה

 

               

           

    . 

)כולל   . :0316עה קיימת אפשרות למועדונית עד הש .14:00עד   08:00ה        – ימים א'      :ניםמז  

 ת( ארוחות כשרו 3

 . .07:30ניתן להביא את הילדים בשעה 

 שנים  12-4  :םילאיג

    או   31/7-18/8ו  א    24/7-11/8:  בלבד   יום     15-ל     :     להנחה מצידנו    ם י תאריכ   
                                                                 7/8  -25/8 

 המחיר לקייטנה  
   בדמחיר לעו

ארגון הסגל 

הבכיר  

אונברסיטת 

 חיפה
   13:30עד השעה 

 כוללת ארוחת בוקר  

  מחיר לעובד 

 ארגון הסגל 

 הבכיר 
  כולל ארוחת  14:00עד 

  ,צהרייםבוקר+

  מחיר לעובד  

ארגון הסגל 

 הבכיר 
 ד  ע  כולל מועדונית

   16:30השעה  
 ארוחות   3כוללת   

 

1750 
 1950  -  מחיר רגיל 

2050 
 2300  יר רגיל מח 

 2355 
 2590  -  מחיר רגיל 

 

 

 

 ביטוח לכל ילד   -:     נוספים

 חובש     -                  

 ת הקייטנהחולצ  -                  

   תעודות הצטיינות -                    

                   . 

  קצוע + טופס רישום ידנים ואנשי מן תכניורצב  על  

 

 15/9   15/8,  15/7, 15/6תשלומים  :  4תנאי תשלום   

   

   0522-660443בועז תירוש                                                                      

 b.tirosh@gmail.com מייל :                                                       

mailto:b.tirosh@gmail.com


 

 

 : קייטנה מהסרטים    ובגוגל    וק בפייסב                                                    


