
 
 

 
 5718185-03, פקס 5718188-03, טל. 53583, גבעתיים  1רח' כורזין 

 580064335 , אישור מוסד ציבורי לקבלת תרומות580064335עמותה רשומה מס' 

 139903, חשבון מס'  500בנק הפועלים בע"מ ת"א , סניף 

 2019יוני 

 תל אביבבקייטנת גלישה 

 להורים שלום רב,

פעולה  משתפיםועמותת אלו"ט  מועדון הגלישה הישראלי בפתח ושוב החופשה

 .ת גלישהבהפעלת קייטנ

בלו " תתקיים בביה"ס לגלישההקייטנה 

 ., תל אביבדולפינריום חוף ,"בירד

 בשני מחזורים: הקייטנה תתקיים

 ד'(.-)ימים א' 18-21/8  :1מחזור 

 ד'(.-)ימים א' 25-28/8 :2מחזור 

  9:00-12:00 שעות הפעילות:

 ניתן להירשם למחזור אחד בלבד!

 .ההורים באחריות הינה וחזרה לקייטנה ההסעה

 יודעים לשחות.ה ,7 מגיל עם אוטיזםהקייטנה מיועדת לחניכים 

 ילווה במדריך צמוד לשעות הפעילות. חניךבקייטנה ילמדו החניכים את רזי גלישת הגלים, כאשר כל 

 הפעילות כוללת:

 * לימוד עיוני

 * לימוד מעשי

 מדריך צמוד לכל חניך –** צוות הדרכה אישי 

כל חניך יקבל במידת הצורך חליפת גלישה,  –* לבוש 

 קור.ה תחושתאת  ומפחיתההמאפשרת כניסה למים 

 ₪. 970 ובנוסף תשלום של(, או תשלום בגובה הסכום) עלות הקייטנה הינה טופס השמה

שיוחזרו לאחר ₪  50תיתנן הנחה על סך  2018-2020ששילמו את דמי החברות של שנת לחברי אלו"ט 

 הרישום.

 התשלום יגבה בעת הרישום.

 במידה והרישום יבוטל עד שבועיים מיום פתיחת המסגרת, יוחזרו דמי הרישום במלואם. 



 
 

 
 5718185-03, פקס 5718188-03, טל. 53583, גבעתיים  1רח' כורזין 

 580064335 , אישור מוסד ציבורי לקבלת תרומות580064335עמותה רשומה מס' 

 139903, חשבון מס'  500בנק הפועלים בע"מ ת"א , סניף 

 דמי רישום.₪  50במידה והרישום יבוטל פחות משבועיים מיום פתיחת המסגרת, יוחזר הסכום בניכוי של 

טופס  עבור₪  43 -ועה על סך( נדרשת השתתפות הורים קב2017על פי הנחיות משרד הרווחה )החל מקיץ 

 .ללשכת הרווחה ברשות המקומית. התשלום יבוצע ישירות קייטנהכל השמה ל

כדי לקבל את טופס ההשמה יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות המקומית ולבקש טופס השמה לקייטנה 

 לפי הפרטים הבאים:

בציון תאריכי , 4701סמל תעריף:  ,201479סמל מסגרת:  אלו"ט, גלישת גלים ת"א קייטנתשם המסגרת: 

 מחזור הקייטנה אליו נרשמתם:

 18-21/8מחזור ראשון: 

 25-28/8מחזור שני: 

 לכתובת:  רחל מוטביינוראת הטופס יש להעביר לידי 

  .5358301, גבעתיים 1אלו''ט, רח' כורזין 

 .rishum@alut.org.ilאו בדוא"ל  7238360-03העתק של הטופס ניתן לשלוח לפקס 

 מקומכם במסגרת אינו מובטח עד להסדרת התשלום ושליחת טופס ההשמה חתום.

 מספר המקומות מוגבל 

  באישור משרד הרווחה מותניתפתיחת הקייטנה 

 כאןלהתחלת ההרשמה לחץ 

 

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

 .03-6296670שמספרו: 

 :נוספים לפרטים

 052-2591089 –ברי זינר, מנהל ביה"ס לגלישה 

 surf healing :http://www.surfershealing.org/typicalday.htmלפרטים על ענף ה 

 http://israelsurfclub.co.il/default.aspxמועדון הגלישה הישראלי 
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