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קייטנות גני ילדים

מיועד: לילדי גני טרום חובה וחובה בשנה"ל התשפ״א

איילת,  ב׳,  אומנים  דקל,  א׳,  אומנים  אגם,  אגוז,  מיקום: 
לילך,  הרצל,  אלמוגן,  אשל,  אלה,  סיגליות,  אורן,  אלונים, 
סביון,  לילך,  הדר,  דקל,  הדס,  דרור,  אשל,  ארזים,  אנפה, 
שושן,  רעות,  צמרת,  ציפורן,  פקאן,  ענבל,  סלעית,  סיגליות, 

שחף, שלדג, שלהבת.

יתוגברו  הצוותים  גן.  בכל  צוות  אנשי   2 הדרכה:  
בהתאם לכמות הנרשמים בקייטנה. 

בתוכנית: שלל פעילויות מגוונות בהתאם למתווה 
משרד החינוך עם דגש על ההיבט הרגשי-חברתי, 

פעילויות ספורט, פעילויות לימודיות ועוד.

מחיר/תאריכים: 

שעה 7:30-17:00 (ימים א׳-ה׳)

�שמש בכיסים�

*  ייתכנו שינויים בתוכנית.

1/7-12/8/21₪2345 07:30-17:00מחזור 2 

1-21/7/21₪1060 07:30-17:00             מחזור 1  יום ארוך

* יש להצטייד בארוחת בוקר ובבקבוק מים אישי
* מינימום הכרחי לפתיחת מסגרת קייטנה 20 משתתפים

* המחירים כוללים סיבסוד בסך 300 ש״ח ע״י משרד החינוך 
ותוספת סיבסוד בסך 320 ש״ח ע״י עיריית קרית אתא עבור 

מסלול היום הארוך



קייטנות גני הילדים
מיועד: לילדי גני טרום חובה וחובה בשנה"ל התשפ״א

:   רשימת הגנים עד לשעה 13:00:  ם י נ ג ב
אחדות,  אורן,  ב',  אומנים  א',  אומנים  אגם,  אגוז,  אביבים, 
אנפה,  אמירים,  אלמוגן,  אלונים,  אלון,  אלה,  אילן,  איילת, 
ארז, ארזים, אשל, בינה, בנימין, גאולה, גפן, דגנית, דובדבן, 
דוכיפת, דליה, דעת, דפנה, דקל, דרוד, הברון, הדס, הדרים, 
יערה,  יסמין,  חרצית,  חוכמה,  ורד,  הרצל,  הנדיב,  הילה, 
ניצן,  מרום,  מרגניות,  מעיין,  מלכות,  לילך,  לבונה,  כלניות, 
נירים, נרקיס, סביון, סיגליות, סלעית, סנונית, ענבל, ערבה, 
פקאן, צבר, ציפורן, צמרת, רימון, רעות, שושן, שחף, שיזף, 

שלדג, שלהבת, שקד, תאנה, תל חי, תמר, תפארת

יתוגברו  הצוותים  גן.  בכל  צוות  אנשי   2 הדרכה: 
בהתאם לכמות הנרשמים בקייטנה.    

למתווה  בהתאם  מגוונות  פעילויות  שלל  בתוכנית: 
הרגשי-חברתי,  ההיבט  על  דגש  עם  החינוך  משרד 

פעילויות ספורט, פעילויות לימודיות ועוד.

מחיר: 

שעות 07:30-13:00 (ימים א׳-ה׳)

�שמש בכיסים�

1/7-12/8/21 ₪1270 07:30-13:00מחזור 2 

1-21/7/21₪300 07:30-13:00             מחזור 1 

*  ייתכנו שינויים בתוכנית.

* יש להצטייד בארוחת בוקר ובבקבוק מים אישי
* מינימום הכרחי לפתיחת מסגרת קייטנה 20 משתתפים

* המחירים כוללים סיבסוד בסך 300 ש״ח של משרד החינוך



בסיבסוד משרד החינוך
לתלמידי א‘-ו’ בלבד בשנה“ל התשפ״א. 
מיקום: בתי הספר: ג. טל, ג. רם, גורדון, שפרינצק, 

ירושלים, נועם, פינסקר, תלמוד  הצבי ישראל, יבנה,  
תורה, בית יעקב, אלונים 

ימי פעילות: ימים א'-ה' בלבד
הדרכה: מורים, מדריכים ומד“צים על פי הנחיית 

משרד החינוך

בתוכנית: שלל פעילויות מגוונות עם דגש על ההיבט 
פעילויות  ספורט,  פעילויות  הרגשי-חברתי, 

לימודיות ועוד.

קייטנות בתי הספר של 
החופש הגדול

המחיר מחזור ראשון: קייטנת בית הספר 1-21/7/21 
יום קצר  08:00-13:00  300 ש״ח 

יום ארוך 08:00-17:00  1060 ש״ח (רק לכיתות א׳-ב׳)

מחיר מחזור שני:     
קייטנת בית הספר  1/7-12/8/21 

יום קצר  08:00-13:00  1270 ש״ח (רק לכיתות א׳-ב׳) 
יום ארוך 08:00-17:00  2345 ש״ח (רק לכיתות א׳-ב׳)

*  ייתכנו שינויים בתוכנית.

* ימים ארוכים וקייטנת המשך יפתחו בבתי הספר:
ג. טל, ג. רם, גורדון, שפרינצק, הצבי ישראל, יבנה,  

ירושלים, פינסקר, אלונים 

* מינימום הכרחי לפתיחת מסגרת קייטנה 60- משתתפים
* יש להצטייד בארוחת בוקר ובבקבוק מים אישי

* עלות יום ארוך כוללת את סיבסוד משרד החינוך בסך 300 ש״ח

* המחירים כוללים סיבסוד בסך 300 ש״ח ע״י משרד החינוך 
ותוספת סיבסוד בסך 320 ש״ח ע״י עיריית קרית אתא עבור מסלול 

היום הארוך


