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הורים יקרים, שותפים לדרך
בכל קיץ אנו מרחיבים את מגוון הקייטנות והפעילויות, כדי להתאים לקשת ההעדפות של הילדים 

ובני הנוער. בכל קיץ, אנו גם מוזילים את הקייטנות, בשעה שכל מחירי השוק עולים. 
ייהנו מקייטנות מגוונות במשך 6 שבועות. לכיתות ד-ו נציע קורסים בתחומים  הקיץ, כיתות א-ג 

שונים, מותאמים לילדים.  
שכל  בזמן  אוגוסט(.  אמצע  )עד  שבועות   6 במשך  קייטנות  מציעים  אנו  שבו  הרביעי  הקיץ  זה 
המחירים עלו במשק )מזון, דלק/ הסעות, שכר וכיוב'(, מחירי הקייטנות במרחבים- ירדו. המועצה 
כדי לאפשר  והחוויתית,  לפגוע בתוכנית העשירה  עלויות הקייטנות, מבלי  החליטה לסבסד את 

לכם, ההורים, להמשיך בשגרת העבודה ולספק לילדים פעילות חינוכית ענפה, מהנה ובטוחה. 
כך למשל, קייטנת גני הילדים תעלה השנה רק 800 ₪, במקום 1,300 ₪. בסבב השני, תעלה 
הקייטנה 1,200 ₪ במקום 1,500 ₪ )בסבב השני של הקייטנות ההוצאות גדולות יותר מבחינת 

שכר ועוד(. הקייטנות יתקיימו עד השעה 16:00 כולל ארוחת צהריים חמה ושפע פעילויות. 
בנוסף לקייטנות, מחלקת הילדים והנוער הכינה תוכנית עשירה ומגוונת הכוללת טיולים, לילות 

לבנים ופעילויות ביישובים. 
אני מבקש להודות לנבחרת החינוכית שלנו במתנ"ס ולמחלקת החינוך על ההשקעה הגדולה.  

חופשה מהנה ובטוחה!
סמי עטר

מנהל אגף החינוך

הורים יקרים,
אנו מתכבדים להציג בפניכם את פעילות הקיץ במרחבים לשנת תשע"ח.

כמו בשנים האחרונות אנו מרכזים עבורכם בחוברת אחת את פעילות הקיץ במרחבים, החל מגני 
הילדים ועד לפעילות הנוער. 

גם השנה, אנו מציעים קייטנות למשך 6 שבועות לילדיי הגנים וכיתות א-ג. לילדי ד-ו אנו מציעים 
תכנית גמישה ומגוונת למשך 3 שבועות.

תכלול  אשר  במרחבים,  הנוער  לבני  מדהימה  קיץ  תכנית  בנתה  שלנו  והנוער  הילדים  מחלקת 
לצד מחנה הקיץ וקורס המדצים של תנועות הנוער-  מתחמי פעילות שבועיים, סדנאות ביישובים 

ויציאות מרוכזות לאטרקציות ברחביי הארץ.
השנה נאפשר הרשמה לכלל הפעילויות מילדים ועד לבני הנוער באתר המתנ"ס.

לאורך הקיץ נציע בנוסף, פעילויות מגוונות נוספות לכל המשפחה- כולם מוזמנים!
עובדי  ולכלל  השותפות  על  החינוך  למחלקת  ההובלה,  על  המועצה  לראש  להודות  רוצה  אני 

המתנ"ס על המאמץ והעבודה הקשה לאורך כל השנה ובקיץ בפרט.

קיץ בטוח ומהנה לכולם
אדם עזרן
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קייטנות גנים "אני ישראלי"
 70 שנה למדינת ישראל

תאריך: 1-19  ביולי 
ימים: א- עד ה, לא כולל ימי שישי.

גילאים: 3-6 
שעות פעילות: 7:30-16:00

עלות:  800 ש"ח

הפעילות תתקיים במבני הגנים עם סייעות הגנים 
תיפתחנה כיתות גן בהתאם למס' הנרשמים 

)מינימום  20 ילדים לפתיחת  קייטנה בגן(. 
אין התחייבות להיסעים.

יש להצטייד בארוחת בוקר.
הקייטנה כוללת ארוחת צהריים

בתוכנית:
• הצגות

• פעילות דרמה, תנועה, מוסיקה.    
• פעילויות בגן: בישול, יצירה, משחק.

    
רישום:

הרישום  והתשלום מתבצע במחלקת הגביה אצל גב' אתי אליהו
בטלפון  08/9929422 

עד תאריך7/6/18  

- ההיערכות לקייטנה נעשית על פי הרישום בפועל  עד לתאריך זה. 
- רישום לאחר המועד הנ"ל  יביא  לשיבוץ על בסיס מקום פנוי בלבד.  

- יתכנו שינויים בהתאם.

מחזור 
ראשון



יץ
 ק

של
ם 

רי
פו

סי

מחזור 
שני

קייטנות גנים "סיפורים של קיץ" 
תאריך: 22 ביולי עד  9 באוגוסט 

ימים:  א- עד ה, לא כולל ימי שישי.
גילאים: גנים 3-6

שעות הפעילות: 7:30-16:00
עלות: 1200 ש"ח ללא הסעות

הפעילות תתקיים בגנים בהם תהיה ההרשמה הגבוהה ביותר.

בתכנית:
• קייטנה חווייתית ועשירה בהפעלות ויצירה.

•  פעילות עשירה ומגוונת.
•  התנסות בחוגים שונים ואטרקטיביים.

-  יש להצטייד בארוחת בוקר
- ארוחת צהריים חמה ועשירה.

צוות הקייטנה מורכב מסטודנטיות לחינוך, סייעות וגננות.

רישום:
ההרשמה דרך אתר מתנ"ס מרחבים בלבד

www.merhavim-m.org.il 

עד לתאריך  5/7/18



 1-19/7/18
 ימי א- ה  | לא כולל ימי שישי

גילאים: תלמידי כיתות א-ג
שעות פעילות: 8:00-13:00

מיקום: בתי הספר של החופש הגדול
עלות: 300 ש"ח )כולל הסעות(

פעילות: בבית הספר של החופש הגדול הילדים ייחשפו 
למגוון פעילויות לימודיות-מהנות והעשרה בתחום 

החברתי, הלימודי והערכי

בית הספר
של 

החופש 
הגדול

ההרשמה 
באתר

מתנ"ס מרחבים 
בלבד!

ההרשמה לפי כיתות
עד התאריך 

ה-20.6.2018 

אתר מתנ"ס מרחבים:  
www.merhavim-m.org.il
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מחנה כדורגל 
תאריך: 1-12 ביולי

''ימים:  א- עד ה, לא כולל ימי שישי.
גילאים: בנות ובנים מכיתות א-ו 

מיקום: מגרש כדורגל קריית חינוך מרחבים
שעות פעילות : 8:00-13:00

עלות: 800 ש"ח כולל הסעות

בתוכנית:
• מחנה כדורגל מהנה שיכלול פעילות ספורטיבית

•  טורניר כדורגל
• הרצאה של שופט כדורגל

• צפייה בסרט ובריכה.
- יש להצטייד בארוחת בוקר ובקבוק מים

מחנה כדורסל 
תאריך: 22  ביולי עד  2- באוגוסט

ימים:  א- עד ה, לא כולל ימי שישי.
גילאים: בנות ובנים מכיתות א-ו 

מיקום: אולם הספורט החדש מבועים
שעות פעילות : 8:00-13:00

עלות: 800 ש"ח כולל הסעות

בתוכנית:
•  התלמידים ייהנו מהרצאות מקצועיות,

•  השתתפות בטורנירים
• ילמדו וישפרו את מיומנויות הכדורגל

• צפייה בסרט
• פעילות אתגרית ובריכה

- יש להצטייד בארוחת בוקר ובקבוק מים
רישום:

ההרשמה דרך אתר מתנ"ס מרחבים בלבד
www.merhavim-m.org.il 

עד לתאריך - 20.6.18, 
תתאפשר הרשמה מאוחרת על בסיס מקום פנוי בלבד.



"נהנים בחופשה מחוץ לקופסא"
תאריך: 1-5 ביולי

גילאים: ד'-ח'
עלות: לקורס 500 ש"ח , כולל הסעות

קורס ספורט וספורט אתגרי
במהלך הקורס יהנו התלמידים ממגוון רחב של פעילויות ספורט מיוחדות 

הכוללות:  • משחקי כדור • כדורגל • כדורסל •  טניס • כדורעף 
ע"י מדריכים מקצועיים בתחומם בסגנון של תחרויות נושאות פרסים.

בנוסף הילדים יחוו ימי סיירות מיוחדים הכוללים:
• הקמת מחנה • הסוואה בכל שטח •  תכנון השתלטות על בסיסים וקרבות 

ברובי לייזר בין החטיבות השונות כאשר החטיבה המנצחת זוכה בפרס.

קורס אנגלית – המרכז להשכלה
הקורס יועבר ע"י צוות אנגלית של מרכז הלמידה "המרכז להשכלה"

בקורס הילדים יתרגלו וישפרו את השפה האנגלית וירכשו מיומנויות של 
אנגלית מדוברת. 

פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים

שבוע
ראשון

שבוע
שני

סא
ופ
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ץ 
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תאריך: 8-12 ביולי
גילאים: ד'-ח'

עלות: לקורס 500 ש"ח , כולל הסעות

מאסטר שף
את  מקרוב,  הישראלי  המטבח  את  הקולינרי,  העולם  את  יכירו  התלמידים 
וריחות.  טעמים  אוכלים,  שאנו  המזון  מרכיבי  בהם,  עובדים  שאנו  הכלים 
בנוסף הילדים יקבלו מושג לגבי תזונה נכונה ובריאה מה מומלץ לאכול ומה 

בריא לגופנו ומאיזה מוצרי מזון כדאי להימנע. 
במהלך הקורס הילדים ילמדו לבנות תפריט, לבשל ולטעום ממעשי ידיהם 

ושגם הם יכולים להיות אומני הבישול והאפיה. 
חיובי עם  חיבור   • ומוטוריקה  מיומנויות   • ירוויחו פיתוח של:  בנוסף הילדים 

המזון•  חינוך להקשבה • סדר ומשמעת ופיתוח הביטחון העצמי.
בשבוע זה יתקיימו סדנאות: 

• בישול • אפיה • בצק סוכר • שוקולד • אוכל קר •  קינוחים.
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שבוע
שלישי

תאריך: 8-12 ביולי
גילאים: ד'-ח'

עלות: לקורס 500 ש"ח , כולל הסעות

קורס צילום
הקורס יועבר ע"י מדריכים מקצועיים מעולם הצילום.

במהלך הקורס נלמד על:
• עולם הצילום •  איך לתפעל מצלמה • לשפר את מיומנויות הצילום על 

מנת לקבל תמונות איכותיות • בד בבד עם לימוד שפת הצילום.

תאריך: 15-19 ביולי
גילאים: ד'-ח'

קורס אומנויות לחימה
במהלך הקורס הילדים ילמדו, יתנסו ויחוו מגוון גדול של אומנויות 

לחימה, בניהן:  • ג'ודו, • קיקבוקס • קפוארה
 ו-MMA  ע"י מדריכים מקצועיים בתחומם. 

התלמידים יהנו ממתנפחים תואמי הפעילות כגון: 
• באבל פוטבול •קרב לוחמי •סומו ועוד.

קורס אומנות הבמה
במהלך הקורס הילדים יחפשו למגוון רחב של סדנאות התאטרון 

שקשורות ביכולתו של הפרט לעמוד מול קבוצה.
במהלך הסדנאות נעבוד על אילתור:

• בניה ויציאה מדמות •שימוש בהבעות פנים והקצנת רגשות על הבמה.
•  כמו כן הילדים יצפו בהצגות שונות במהלך הקייטנה.

פתיחת הקורסים מותנית במספר הנרשמים

רישום:
ההרשמה דרך אתר מתנ"ס מרחבים בלבד

www.merhavim-m.org.il



חמישי 26.7רביעי 25.7שלישי 24.7שני 23.7ראשון 22.7

בניית טיסנים –
והתנסות בהטסת 

מטוסים אמיתיים על 
שלט

היכרות, גיבוש 
ובחירת שם והמנון 

לקבוצה. 
חלוקת ארטיקים. 

יום אתגרי  לוחמה 
ברוביי לייזרבול

- צבעי הסוואה.
- לחימה בשטח ייעודי.

-סדנת בועות סבון.
-כישורי חיים.

מתנפחים- מגוון רחב 
של מתנפחים 

- הלוייתן הגדול
- קיר טיפוס
- באנג'י ראן

- הכנת שייק פירות

זה"ב)זהירות בדרכים(-
מכוניות אקסטרים על 

שלט
 מתחם זה"ב המדמה

כבישים, בתים,          
תמרורים, מעברי חציה, 
רמזורים ועוד. התנסות 

במכוניות אקסטרים 
על שלט.

לימוד תיכנון מסלול 
בטוח. 

מוזיקה בכיף
-מתופפים

-ריקוד במוזיקה
-קריוקי

- תחרות שירה על פי 
הפורמט של 
The voice

- הגרלת פרסים 
שבועית.

חמישי 2.8רביעי 1.8שלישי 31.7שני 30.7ראשון 29.7

כדורגל מקצועי
- לימוד ושיפור יסודות 

הכדורגל    
-אימונים מקצועיים 

ומגוונים 
-טורניר מונדיאל ענק   

מאסטר שף
-משחקי חברה

-הכנת מגוון מאכלים.
- תחרות בין הכיתות. 

אומנות איכותית
- ציורים בפלסטלינה

- הכנת ציפורים 
מאיצטרובלים.

- אומנות  שימושית, 
לוח מודעות/מתקן 

עפרונות ועוד.

הפנינג משחקי מים
- מירוץ שליחים

- בלוני מים
- קליעה למטרה אנושי.

-מתנפחי מים.

יום מהסרטים
- הכנת פופקורן.

- צפייה בסרט שווה 
במיוחד.

- סדנת בלונים
- הגרלת פרסים 

שבועית.

חמישי 9.8רביעי 8.8שלישי 7.8שני 6.8ראשון 5.8

אומנויות לחימה

- באבל פוטבול
- קרב סומו

- ג'ודו/קיקבוקס
- משחקי קלפים 

וקסמים.

שוק איכרים –אחד 
למען השני

- איסוף מוצרים.
- שוק יד 2.
- הסברה 

אורח חיים בריא.

יום ספורט – משחקי 
תחנות

- כדורגל –תחרות 
פנדלים 

-  כדורסל
- טניס

- כדורעף
- הכנת סלט בריאות

ישראל ירוקה – איכות  
הסביבה

- יצירה ממוצרים 
ממוחזרים.

- הכנת ציוד בנושא 
ישראל ירוקה

- סיבוב ביישוב 
להעלאת המודעות 
בנושא ישראל ירוקה

המירוץ למיליון

- תחרות משימות.
- משחקי הישרדות.

- פנטומימה.
- הגרלת פרסים 
שבועית וסיכום 

הקייטנה.

קייטנת ד"ר חופש מתמחה בכל
תאריכים: 22-7/9-8 )לא כולל ימי שישי(

גילאים: לכיתות א-ו
עלות הקייטנה: 950 ש"ח- כולל הסעות

ייתכנו שינויים בתוכניההקייטנה תתקיים בקרית החינוך מרחבים

 ההרשמה דרך אתר מתנ"ס מרחבים בלבד

www.merhavim-m.org.il 
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אקדמיה למצטיינים/ השביל למצוינות
הקייטנה מיועדת לילדים מצטיינים שאותרו במבחני משרד החינוך

תאריכים: 15-26/7/18
גילאים: כיתות ד-ו

שעות: 8:00-13:00
עלויות: 300 ש"ח ברישום מוקדם 28/6/18

רישום מאוחר 350 ש"ח.

פעילויות העשרה ופיתוח חשיבה יצרתית והמצאתית 
תוך העצמה ויצירת גאווה בתלמידים המצטיינים 

דגש בהצטיינות הערך 
תחומי הקייטנה:

•  כימיה • אסטרונומיה • פיזיקה  • ועוד תחומי מדע

ייתכנו שינויים בתוכניה

ההרשמה: "תפוח פיס"-  אצל בתיה 08-9969033
 

קייטנת פלאי תעופה
קייטנת משרד המדע

הקייטנה תתקיים במבנה תפוח פייס קרית חינוך מרחבים.
תאריכים: 8-12/7/18

גילאים: כיתות ד-ו
שעות: 8:00-13:00

עלויות:  300 ש"ח ברישום מוקדם 28/6/18
רישום מאוחר 350 ש"ח.

 

בקייטנה זו הילדים יבנו טיסנים מסוגים שונים כגון:
•  טיסני מקלע •  טיסני פלופלור •  דגמים של מטוסי קרב

במהלך הקייטנה הילדים יבנו 5 דגמים ויקחו לבתיהם
P.B.L מבנה הקייטנה מושען על מטודת ה

)למידה מבוססת פרוייקטים(









תקנון ההרשמה
לפעילויות הקיץ 2018

• פתיחת קבוצה בקייטנה מותנת במספר משתתפים מינימלי, בסמכות המתנ"ס
    לאחד קבוצות על פי רישום.

•  למתנ"ס שמורה הזכות לשינויים בתכנים ובתוכניות הקייטנה בהתאם לאילוצים 
    ביטחוניים, בטיחותיים או לוגיסטיים.

• פתיחת וסגירת הקייטנה ואו\קורס מותנת במספר נרשמים.
• הנהלת המתנ"ס תהיה ראשית לפי שיקול דעתה לשנות, או לבטל קייטנה.

• המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להפסיק את פעילותו של כל משתתף/ת עקב 
     בעיית משמעת/ רגשית/בריאותית/או בגין פגיעה בפעילות השוטפת של הקייטנה.

• במקרה של ביטול קייטנה במלואה על ידי המתנ"ס – יוחזר תשלום לנרשמים.
• המשפחה החייבת כספים למתנ"ס, לא תוכל לרשום את ילדיהם לקייטנות/

    פעילויות עד אשר תסדיר את החוב.
• עבור המחאה שחזרה יחוייב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך 35 ש"ח 
•  ניתן לבטל הרשמה לקייטנה עד עשרה ימים לפני פתיחת קייטנה.

•  לאחר תאריך זה יוגבו דמי ביטול 100 ש"ח
•  לאחר תאריך פתיחת הקייטנה, לא יתקבל החזר כספי על ביטול רישום. 

    כמו כן לא תתאפשר הרשמה לימים בודדים לקייטנה.
•  תינתן 5% הנחה עבור ילד שני במשפחה, 10 % הנחה עבור ילד שלישי במשפחה

    לאותה תקופת רישום

קיץ
מהנה!



מתנ"ס מרכז קהילתי מרחבים
קרית חינוך מרחבים

ת.ד 728 אופקים, מיקוד: 8030000
טלפון: 08-6307791,  08-6211827

פקס: 08-9924603

לרישום קייטנות: 

www.hugim.org.il


