
17/5/22 

 לכב'  

 ארגון הסגל הבכיר באוניברסיטת חיפה 

                                     

 2220 הנדון: קייטנות בקיץ                              

 

        ת במרכז הספורט מכבי חיפה:וקייטנא. גרשגורן                        

 

 מרכז הספורט מכבי חיפה ממוקם במרכז הכרמל שבחיפה. 

 

 ת ממוזגות, אולם   , כיתודשא , בריכת שחיה מקורה, מגרשי כדורגל הספורט מקור םאול :מתקנים

 מחול ממוזג עם מראות, חדר וידאו ממוזג ועוד. 

חינוכיות, ערכיות ומהנות  מגוון מחנות וחוגים מקצועיים כאמור למעלה. מגוון פעילויות    :תכנית

דק', יום מים, ספורט היתולי, מופעי כישרונות   80כגון: יום שוק, מסביב לעולם ב 

          .צעירים ועוד. כמו כן, כאמור, יציאה ליום שיא

                  

 ארוחות.  שלוש :     מזון

 . וקהלחמנייה מת ה מרוחה / בייגלה /י ארוחת בוקר: לחמני –               

, בתוספת  צמחוני/שניצל/נקניקיות/פולקה חזה עוף/ הכוללת בחמגשית  ארוחת צהריים:   -               

     תוספת תשלום כפי שמופיע בטבלת המחירים.הינה בארוחת צהריים   .מנת פחמימות וירקות

                 מאפה ופרי. 4ארוחת 

 כשרות !-* כל הארוחות   

 

 . באמצעות חברת אבטחה   :אבטחה

 

 .      11/8/22  עדביולי  24  –מחזור ראשון    :תאריך

   18/8עד  14/8       שבוע הארכה              

 

   .:3016קיימת אפשרות למועדונית עד השעה   .14:00עד  08:00ה'   –ימים א'    :ניםמז

 ההגעה והחזרה מהקייטנה באחריות ההורים.  .07:30ניתן להביא את הילדים בשעה               

 

 שנים  12-5  :ילאיםג

 
 ו'   -כיתות א'  ועוד(  מגוון חוגים מקצועיים לבחירה )כדורגל, כדורסל, ריקוד, אומנות*      מחנות:

 ₪ (  90ו' )תוספת של  -* שף צעיר / אילוף כלבים  כיתות א'                  

 חובה - לילדי גן –* קייטנה כיופית 

 ₪(  100לבוגרי כיתה ד' ומעלה )תוספת של  –* אקסטרים 

 
 יום    15המחיר לקייטנה  



 
לילדי  מחיר 

 חברי הסגל  
   13:30עד השעה  

לא כולל ארוחת  
 צהריים והסעות. 

לילדי  מחיר 

 חברי הסגל 

כולל ארוחת  14:00עד 
 . צהריים

מחיר לילדי  

  חברי הסגל 

 כולל מועדונית עד 
  16:30השעה 

  

1750 
 2050  - מלא  מחיר  

2015 
 2315  - מלא  מחיר  

2355 
   2655  – מלא  מחיר  

 . לאחר מועד זה תחול התייקרות מחירים 10/6המחיר הינו להרשמה מוקדמת עד ה  

 

 לימוד שחיה: * 

 ש"ח.  720במחיר  מפגשים 15, 15:00– 14:00לאחר שעות הקייטנה, בין השעות ניתן להוסיף  

 

 ביטוח לכל ילד   -:     וספיםנ

  עזרה ראשונה     -                   

 חולצה וכובע    -                   

 

 

         . 15/10,   15/9, 15/8,  15/7תשלומים   4תנאי תשלום:  

 

 

   בכבוד רב                 

 04   8246442  0523773502 אהרון ואילנה גרשגורן                                               

 


