
                      
 

 2019יוני 

 קייטנת סודות בספארי

 האם יכול להיות שיש סודות בגן חיות?
 

 .ז'-שעולים לכיתות א' עבור ילדים משולבים יחידנית, הספארי ואלו"ט מפעילים שוב קייטנות

 להשתלב בליווי משלב/ת בקבוצת קייטנה של בני גילם. עם אוטיזםהקייטנה מאפשרת לילדים 

 

 תאריכי הקייטנה:

  ה'(-)ימים א' 21.7-25.7 – 1מחזור 

 ה'(-)ימים א' 28.7-1.8 – 2מחזור 

  ה'(-)ימים א' 4.8-8.8 – 3מחזור 

 ה'(-)ימים א' 18.8-22.8 – 4מחזור 

 

 13:00-08:00 :שעות הפעילות

 

 ההדרכה מותאמת לקבוצות הגיל השונות. ,ז'-העולים לכיתות א'ם הקייטנה מיועדת לילדי :גילאים

 . שכבות גיל קרובות בקבוצה( 2בקבוצות גיל נפרדות )ייתכנו *

 

 ספארי ועוזר מדריך.  -בכל קבוצה מדריך :צוות ההדרכה

 .בהדרכת ילדיםניסיון רב ובעלי ידע זואולוגי נרחב  ,מדריכי הקייטנה הינם מדריכי ספארי

 

  )קבלת טופס השמה מותנית באישור הקייטנה ע"י משרד הרווחה(.₪  043טופס השמה +  - עלות הקייטנה

. קייטנהכל ל טופס השמה עבור₪  43 -דרשת השתתפות הורים קבועה על סך( נ2017)החל מקיץ  על פי הנחיות משרד הרווחה

 .המקומיתללשכת הרווחה ברשות התשלום יבוצע ישירות 

 לקבלת טופס השמה יש לפנות לעובדת הסוציאלית ברווחה ברשות המקומית. יש לבקש טופס בהתאם לפרטים הבאים: 

 .ובציון תאריכי הקייטנה 4701סמל תעריף:  201479 , סמל מסגרת:קייטנת אלו"ט בספארי

 

מי הרשמה. במקרה של ד₪  50יום לפני תחילת הקייטנה יוחזר הסכום במלואו, בקיזוז  21במקרה של ביטול עד  דמי ביטול:

 . דמי הרשמה₪  50 -מעלות הקייטנה וב 50%יב ב יום לפני תחילת הקייטנה תחו 21מ ביטול פחות 

 במקרה של ביטול לאחר פתיחת הקייטנה, לא יבוצע זיכוי כספי.

 

  (.למידע נוסף), להגעת החניך עם משלב/ת )החניכים זכאים להמשך ליווי המשלב/ת בקייטנותעל ההורים לדאוג 

 .אין הסעות לספארי וממנו 

 עם ממרח לבחירתם.ריקה או  לחמנייה הכוללת ת בוקרהילדים מקבלים ארוח 

  ,מוגבל מספר המקומותמומלץ להירשם מבעוד מועד. 

 'רכזת הקייטנה בספארי.מילי'. לפרטים נוספים ניתן לפנות לד-קייטנת הספארי מפעילה גם צהרון המיועד לילדי כיתות א , 

 ההגעה לקייטנה הינה דרך כניסה מיוחדת לילדי החוגים והקייטנות. מפת ההגעה תישלח לנרשמים. 

 מגע ישיר. םלכן, ברוב המקרים, אין עמ ,בר-חיות םהחיים בספארי, למעט בפינת החי, הינ בעלי 

 0041:בשעה   4.7.19ךבתארי ותסתיים ,7:00בשעה  9.06.20116תפתח בתאריך  ההרשמה. 

 

  כאןלהתחלת ההרשמה לחץ 

 הודעה בטלפון שמספרו:ניתן להתקשר ולהשאיר  במידה ואין נגישות למחשב או שנתקלתם בבעיה במילוי הטופס,)

03-6296670. 

 

 , ספארי(מילי) ducation@safari.co.ilE או  6305319-03: לקבלת מידע על הקייטנה

 

 מאחלים לכם קיץ מהנה!

 

https://alut.org.il/?page_id=410
https://alut.org.il/?page_id=410
https://goo.gl/forms/1L6xBgvTkoWvPcI72
https://goo.gl/forms/1L6xBgvTkoWvPcI72

