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קיץ תשע"ו 2016 מתנ"ס אפרת | דבר מנהלת המתנ"ס

תושבים יקרים,
"בוקר אחד פתחתי חלון 

ותיכף הריח לי דק מן הדק 
קיץ מסוג שהיה כאן כבר פעם 

אמרתי בא קיץ - קיץ חזק"  
)זרעי קיץ, מאיר אריאל זצ"ל(

הקיץ קרב ואיתו הקיטנות, שלל הפעילויות וזמן האיכות המשפחתי והקהילתי. 

צוות המתנ"ס משתדל להעניק את השירות המקצועי, החוויתי והאיכותי במחיר שווה לכל נפש. אנו מקווים שלא יהיה ילד או 

ילדה באפרת שימנעו מהם האפשרויות וההזדמנויות לחוויה ולמידה. 

אנחנו מציעים למעוניינים לפנות לוועדת ההנחות במתנ"ס במידת הצורך ואנו נעשה את מירב המאמצים לסייע.

בחלק מהקייטנות אפשרנו מחיר מוזל ועל כן כדאי להרשם בזמן. מספר המקומות מוגבל ומאידך לא נוכל לפתוח פעילות שלא 

יירשמו לה די משתתפים.  בחוברת זו קיטנות ופעילויות לילדים מגיל הגן ומעלה, ודגש מיוחד על מגוון הפעלות לנוער.

www.efratmatnas.com חדש אתר מתנ"ס אפרת עדכונים שוטפים והרשמה
efrat.matnas@gmail.com .טלפון  02.9932936 מייל

קיץ מהנה בטוח ורגוע,

שושי בוגוש
מנהלת המתנ"ס 

וצוות מתנ"ס אפרת
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רכזת- רבקה מימון  4 שבועות
תאריכים: מיום ראשון 3/7 כ"ז סיון ועד יום שלישי 28/7 כ' תמוז

בימים: א׳-ה׳ | שעות הפעילות: 7:30-13:30 | מיקום: גני המועצה.
את הקייטנה יפעיל צוות מקצועי- גננת וסייעת קבועה, בכל גן תישמר המסגרת המוכרת לילד. 

קייטנת "גוונים" תעניק לילדים הכרות עם עולם הצבעים המשלב למידה והתנסות חוויתית מהנה 

מה בתוכנית
הכרת הצבעים והתנסות |  סדנאות והפעלות  | יצירות

פעילות עם בעלי חיים  |תאטרון בובות |  הפנניג סיום ועוד...
מחיר:  850 ₪   מחיר ברישום מוקדם 790 ₪ 

מחיר מיוחד לילדי הגנים המשולבים ולילדי הצהרונים של המתנ"ס. עדיפות לילדים שהיו בגן במשך השנה. 
יש לצייד את הילדים בארוחת עשר בכל יום. תפתח קבוצה בכל גן בו יהיה רישום מספק, אנו שומרים לעצמנו 

את הזכות לאחד גנים וניידע את ההורים על כך. לא נאפשר רישום לתקופה חלקית.
קיימת אפשרות )בהרשמה מראש( להרשם ליום ארוך בתוספת תשלום.

קייטנת "גוונים"
חגיגת צבעים בגני הילדים באפרת 

צהרון לילדי הגנים

בתקופה 3.7 עד 26.7 אפשר להצטרף לילדי הצהרונים 
שלנו לכל תקופת הקיץ או ברישום לפי ימים

שעות הפעילות: 13:30-16:00
מיקום: גפן- גן שורק.  זית- שעל, צאלים, איילון, יהל. 

חפציבה- בשור.

מחירים: 835 לכל התקופה או 55 ₪ ליום בודד ברישום 
מוקדם בלבד ועל בסיס מקומות פנויים.

מחיר מוזל לילדי הצהרונים.

כל ילד יקבל

 חולצת קייטנה!
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"חברות"
פעילות לימודית חוויתית בנושא הנבחר ובתכנים ערכיים נוספים.

קיפצובה | יום מגלשות מים | סדנאות  במדעים | ספורט | מוסיקה
אומנות |  שוקולד | איכות סביבה ועוד...

גילאים: בוגרי כיתות א'-ב' של בתי הספר אורות עציון ועשה חיל.
תאריכים: כ"ז בסיוון 3.7.16- ועד ליום חמישי- ט"ו בתמוז – 21.7.16

ימים: א'-ה' לא כולל  ימי שישי | שעות: 08:00-13:00 
מיקום: בבתי הספר אורות עציון בזית ובעשה חיל.

צוות חינוכי: רכזת בית הספר אורות עציון- חייקי בסן,
רכזת בביה"ס עשה חיל- חנה אלמקייס,  רכזת במתנ"ס- חגית דהן.

מחיר: 300 ₪ )מחיר למצטרפים-   1090 ₪(.
נשתדל שהמורה הקבועה תמשיך עם הכיתה גם במהלך הקיץ, 

ובכל כיתה תישמר המסגרת המוכרת לילד.

פעילות יום ארוך לילדי כיתות א'-ב': 
ישנה אפשרות להצטרף לפעילות יום ארוך )על בסיס מקום (

לילדי אורות עציון במכינה. פרטים אצל חיים פרחי: 052-6875800 .
לילדי עשה חיל בבית התלמיד. 

  chail.amuta@gmail.com :פרטים אצל דליה יעקבס
מספר המקומות מוגבל

בית הספר של החופש הגדול

Summer Fun School 

כל ילד יקבל

 חולצה וכובע!
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קייטנת ספורט לבוגרי ג-ו בנים ובנות
רכז: יואב ריינר

תאריכים: מיום ראשון 3.7 כ"ז סיוון עד יום חמישי 21.7 ט"ו בתמוז
ימים: א-ה  | שעות: 8:00 – 13:00 )חזרה מאוחרת בימי טיול( | מיקום: שלוחת המתנ"ס בגפן

חווית קיץ ספורטיבית ומאתגרת, תוך הנאה מרבית ושמירה על ערכים! מתאים לספורטאים וגם לאלו שבד"כ 
מעדיפים בילויים אחרים. רכיבה על סוסים, בריכה, סופרלנד ארץ האיילים ועוד...

מחיר:  1,090 ₪  |  מחיר בהרשמה מוקדמת : 990 ₪

          כולל ארוחת עשר

לבוגרי ג-ו בנות ובנים 
רכז: צפנת בוהדנה

תאריכים: מיום ראשון 3.7 כ"ז סיוון עד יום חמישי 21.7 ט"ו בתמוז
ימים: א-ה | שעות: 8:00 – 13:00 )חזרה ומאוחרת יותר בימי טיול( | מיקום: בגפן

סדנאות יצירה שונות בכל הסגנונות, יציאות לסופרלנד, בריכה, ארץ האיילים ועוד..
מתאים ליצירתיות ברוח ובחומר, ולאלה שאוהבים את החופש ליצור.

הצטרפו אלינו לחוויה יוצרת ומהנה!

מחיר:  1,090 ש"ח   | בהרשמה מוקדמת מחיר: 990 ₪

       כולל ארוחת עשר- משקה ולחמנייה
הסעות בתשלום מהזית ומהדקל.

ספורט
 ואתגרים 

החופש ליצור
חולצה לכל

 משתתף!

חולצה לכל
 משתתף!
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לבוגרי כיתות ז-ח בנים
רכז: יואב ריינר

הזדמנות מצויינת לשחקני כדורגל מתחילים ומנוסים לעשות קפיצת מדרגה משמעותית ביכולת הטכנית ובכושר 
הגופני, במחנה נתאמן על שיפור השליטה והבעיטה בכדור, וכן פיתוח כושר גופני כולל עבודה בחדר כושר.

תאריכים: מיום ראשון 10.7 ד' תמוז עד יום חמישי 21.7 ט"ו בתמוז | ימים: א-ה שעות: 9:00 – 12:00 
)בימי שני ורביעי- יציאות מחוץ לאפרת 8:00-14:00(. | מיקום: מגרש הכדורגל בגפן

מחיר:  750 ₪    | מחיר בהרשמה מוקדמת 690 ₪

        כולל ארוחת עשר

קייטנת טאקוונדו המחנה שכולם חיכו לו!
מתאים לכיתות א-יב | רכז: ציון כהן

תאריכים: מיום ראשון 3.7 כ"ז סיוון עד יום חמישי 20.7 י"ד בתמוז | ימים: א-ה
14 ימים של למידה, אימון וחוויות כגון: סופרלנד, פיינטבול, בריכה ועוד..

מדריכים מיומנים ומקצועיים.    

מחנה בוקר 
שעות: 10:00-15:00 )ניתן להתחיל בשעה 8:00 בתוספת 220 ₪(

מיקום: בשלוחת המתנ"ס בגפן

מחיר: 1,050 ₪   | מחיר בהרשמה מוקדמת 950 ₪

מחנה צהריים
שעות: 13:30-17:30 | מיקום: בשלוחת המתנ"ס בגפן

מחיר: 900 ש״ח.          כולל ארוחות

מאסטר קלאס 
כדורגל

חולצה לכל
 משתתף!

מחנה טאקוונדו ואקרובאטיקה
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לכיתות א'- ו'
רכז : אלדד ברק 052-4485685

ימים: ראשון-חמישי, י"ח-כ"ב בתמוז ) 24-28.7(
שעות: 8:30-13:30    

מיקום: אולם הספורט במתנ"ס.           
אימוני בסיס בכושר גופני, לימוד ושיפור טכניקה אישית. נסיעה לבריכה.

חולצה לכל משתתף, כולל ארוחת עשר

מחיר בהרשמה מוקדמת )עד לתאריך 13.7.16(- 320 ₪
מחיר בהרשמה מאוחרת- 350 ₪    

קייטנת ספורט תורנית
לבוגרי ג-ז בנים

רכז: ניר נשיא
תאריכים: מיום ראשון 3.7 כ"ז סיון עד יום חמישי 21.7 ט"ו בתמוז

ימים א-ה שעות: 9:00-14:00 )לאחר תפילה( מיקום: אורות עציון בנים
כדורסל, כדורגל, כדורעף, פוטבול, אתלטיקה, קפיצה לגובה ומרחק, 

טיולים, ימי שדה ויום צבא, קרב מגע, שיעורי תורה,
מפגשים עם רבנים ובעלי תשובה

3 נסיעות לבריכה, טיולים, נסיעה לקיפצובה או לספידיכיף
מחיר: 1000 ₪

         כולל 2 ארוחות קלות בכל יום

מחנה  כדורסל

קייטנת ספורט אורות עציון
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לבנות בוגרות ז-יב ונשים
בואי לרקוד ,להשתחרר, 

להתחדש במגוון סגנונות המחול העכשווי!
קורס ייחודי ומקצועי:

אקרו -דאנס, מחול ותיפוף גוף אפריקאי, רפרטואר, מודרני, 
קלאסי והיפ הופ

תאריכים: 10-20 ביולי )לא כולל שישי( | שעות: 9:00-14:00
מיקום: אולם מראות בזית

)*במידה ותפתחנה 2 קבוצות אחת הקבוצות תפעל במתנ"ס בגפן(
שתי קבוצות-מתחילות ומתקדמות.

*השתתפות מותנית במס' נרשמות.
תכנית מלאה: 770 ₪

כרטיסיה )4 כניסות(:420 ₪.

פרטים באתר המתנ״ס ובפייסבוק

פרטים באתר המתנ"ס
 ובפייסבוק

קורס קיץ 
במחול

קייטנת הגנים מחזור שני

קייטנת א׳-ב׳ מחזור שני
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 Kaytanat Oleietzion-camp for olim
Monday, August 15th – Thursday, August 25th
Sunday-Thursday.
Hours: 9 a.m – 2 p.m.
Camp is intended for school aged olim children who made Aliyah from 2012-2016.
The program will include informal Hebrew language instruction,
Games, sports, drama, art, activities, social acculturation and outings.
Subsidized by Nefesh B'Nefesh and the municipality of Efrat
600 NIS for eligible efrat Olim
Schedule and registration/payment form and include the gender and
Ages of your children

קיטנת עולי עציון-לעולים החדשים

רישום בתאום עם רכזת העולים אליסה הרבתר במועצה.
פתוח לכל ילדי אפרת
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מעצבות צעירות - עם הדר עזר

סדנאות קיץ לכיתות ז'-ח'
תלמידי ז'-ח' מוזמנים להשתתף בסדנא בת ארבעה מפגשים, בה יחוו 
השתתפות בהפקת ערב קומי מצחיק ואיכותי במסגרת חמה ותומכת.  

מפגש ראשון ביום שני 4.7.16, מפגש שני- ביום חמישי- 7.7.16.
מפגש שלישי- ביום שני- 11.7.16 , ביום חמישי – 14.7.16 יהיה מפגש רביעי ואחרון -

ערב מקורי אליו יוזמנו קהל חברים ומשפחה !! 

בין השעות : 18:00-19:45  במתנ"ס אפרת בגפן באולם "רקפת"  .
מנחה : נוית סיטבון- שחקנית יוצרת ומרה למשחק. בעלת ניסיון רב בכתיבת מערכונים

ויצירת ערבי קהילה קומיים.

הקדימו להירשם! מספר המקומות מוגבל !
מחיר: 320 ₪ בלבד.

סדנת 
"דרמה ומשחק"   

פרחי לבד - טכניקות שונות בקישוט, 
תמונת תלת מימד מעוצבת באופן אישי,

מפתח הלב- תכשיט ייחודי ומקורי!
יום עיצוב וקישוטי שיער, לוכד החלומות" לתכשיטים.

בשלוחת המתנ"ס בזית 
יום שלישי 26.7 | יום חמישי  28.7 | יום שלישי 2.8. 

יום חמישי 4.8  |יום שלישי  9.8 
בין השעות  10:00-12:00 , מחיר: 360 ₪ 
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ידעתם שמחוט ברזל אפשר ליצור חיות?
מעוניינים להיות מופתעים ממה שאפשר ליצור בנייר?

רוצים לעצב לעצמכם תיק אישי?
יידעתם ששוקולד הוא לא רק מאכל?

מוזמנים לסדנאות קיץ חווייתיות במתנ"ס אפרת
הסדנאות בשעות -9:00 12:30 בשלוחת המתנ"ס בזית 

בתאריכים: יום שני  25.7 | יום רביעי 27.7 | יום שני 1.8 |  יום רביעי  3.8 | יום שני- 8.8 | יום רביעי- 10.8
בהדרכת שרה בלוך אמנית יוצרת בעלת ניסיון רב. 

מהרו להירשם מספר המקומות מוגבל.
מחיר: 450 ₪ בלבד.

סדנאות 
יוצרים ונהנים

סדנת קרמיקה
 עם אפרת שבח

  

סדנת קרמיקה לילדי כיתות ז'-ח'
שני מפגשים בהם ניצור ביחד בחומר, נכיר שיטות עבודה כמו רידוד, הטבעות, הדבקה וציור.

כל משתתף מקבל את הכלי אותו יצר במעשי ידיו לאחר שעבר שריפה בתנור.
ביום שני  25.7.16 וביום שני 1.8.16 בשלוחת המתנ"ס בזית | בין השעות : 19:30-20:30

סדנת קרמיקה כייפית לאימהות ובנות  
זמן איכות וקשר ייחודי בהכנת כלי מהמם מעשי ידיכן יחד !

ביום שני  25.7.16 וביום שני 1.8.16 בשלוחת המתנ"ס בזית  | בין השעות : 18:00-19:00
מחיר לכל משתתף: 130  ₪ בלבד!!!!!
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עם שלומי צ'רקה
אומן , סופר ויועץ אמנותי למועצת התרבות של מפעל הפיס לענייני קומיקס ואנימציה. 

מהו קומיקס וכיצד יוצרים אותו?  מאין צצו גיבורי הקומיקס השונים? מהי קריקטורה? מה תפקידה בחיינו? 
ומה ההבדל בינה לבין קומיקס? מה ההבדל בין איור לציור?

יצירת קומיקס דורשת שילוב של כתיבה , בניית רצף עלילתי באיורים ,עיצוב דמויות ואפיון מקומות. בסדנה  
נצייר קומיקסים וקריקטורות  ונלמד להעביר תוכן ורגש באמצעות קו צורה וצבע באמצעות הרצאה קצרה 

המלווה בהדגמות, תרגול מודרך ועיון בספרי קומיקס וקריקטורות.

הסדנה כוללת:
Œ ציור קריקטורות ותרגול הבעות פנים תוך כדי הדגמות והסברים מפורטים. 

Œ תרגילי קומיקס ואיור, הקשור לנושא ספרות ילדים, בהנחיה קבוצתית ואישית.
יום ראשון- 7.8,יום חמישי- 11.8 הסדנאות בשעות -9:00 12:30 בשלוחת המתנ"ס בזית  מחיר: 280 ₪ 

סדנת
 קומיקס 

בחדר מחשבים באורות עציון בנים
בהדרכת מרדכי כהן .

סדנת רובוטיקה ותכנות בשפת -nxt וסקראץ . 
נבנה רובוטים ונלמד על מקומם בחיינו!

תאריכים: יום שלישי  26.7 | יום חמישי  28.7 
יום ראשון 31. | יום שלישי  2.8 

מחיר: 300 ₪ בלבד.

סדנת רובוטיקה ותכנות  
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בהנחיית ירון שיין
רוצה לעשות סרטים?

ללמוד איך עושים קולנוע וטלויזיה?
במחנה קולנוע אנחנו מייצרים את אבק הכוכבים!!!

מצלמים, מביימים, משחקים, עורכים ומפיקים
מעלים ליו-טיוב ולפייסבוק כדי שכל החברים יראו ויקנאו!

כולל כל הדברים הכי חדשניים!
  VR מציאות מדומה

GoPro  | צילום רחף |  אפקטים ועוד...

וכמובן - יהיה כיף, מצחיק, מרגש, חוויתי ומיוחד 
המחנה יתקיים במתנ"ס אפרת | בתאריכים 10/7-21/7, ד'-ט"ו תמוז

בין השעות 16:00-20:00 בערב | עלות - 1200 ₪ 
                                                                         

מבצע קיץ לנוער במועדון הכושר
רישום לתקופת החופש הגדול 21.6 עד ה-31.8 

במחיר של 400 ₪ + 50 שח דמי ביטוח )למנויים חדשים( 
בהתחייבות לכל התקופה בשני תשלומים

קולנוער

חדר כושר



14

מידע כללי והנחיות רישום..
תקופת הרישום: הרישום המוקדם לקייטנות יסתיים בתאריך 14/6/16 )עד שעה 19:00(
תקופת הרישום תסתיים עד 26.6.16 ולאחר מכן על ההרשמה תהיה עלבסיס מקום פנוי

מספר המקומות בכל קייטנה מוגבל, ולכן יהיו קבוצות שההרשמה אליהן תיסגר עוד קודם.
ההשתתפות בקייטנות מותנית בהסדרת הליך הרישום במועד, לא נוכל לקלוט בקייטנה ילדים שלא הוסדר עבורם 

הרישום והתשלום. 
גם ילדים שהיו בגן או בצהרון או כל השנה חייבים להירשם לקייטנה. 

ניתן לרשום לכל קייטנה גם ילדים שלא למדו באפרת בשנה"ל אך עדיפות בשיבוץ לגנים תהיה לילדים שלמדו 
באותו גן במשך השנה. פתיחת כל תכנית בכפוף למספר נרשמים.

הרישום הינו בטופס הרשמה מסודר בלבד. בעלי הוראות קבע או המשלמים באשראי יכולים להעביר לנו טופס מלא 
בדוא"ל או בפקס. 

המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות להוציא מהפעילות ילדים עם בעיות התנהגות שלא יאפשרו לנו פעילות תקינה. 
המתנ"ס שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל ילדים שמשפחותיהם לא הסדירו תשלום חובות קודמים.

בעיות בריאותיות: אנו מבקשים לציין בעיות בריאות שיש לילדים בטופס הרישום. בנוסף אנו חוזרים ומדגישים כי 
על כל הורה שילדו סובל מבעיה בריאותית או אלרגיה-ליידע גם את הצוות )המדריכים בקבוצה הישירה של הילד( 

ביום הראשון של הפעילות. במקרה הצורך לצייד את הילד בתרופות. אנא זכרו שבקייטנה ישנם אנשי צוות שלא 
תמיד מכירים את הילד שלכם, הפעילות כוללת לפעמים דברי מאכל או אלרגנים אחרים – אנא עזרו לנו לשמור על 

הילדים!!

הסעות בקייטנות: קייטנות הגנים יתקיימו בגני המועצה.
 אין המתנ"ס מסיע את ילדי הגנים. הסעות ילדי גני חנ"מ באחריות המועצה וע"פ תנאי המועצה. 

ילדי כיתות א-ב שהיו זכאים להסעה ללא תשלום בשנה"ל זכאים לאיסוף בקר ופיזור ב 13:00  
גם עד 21.7 ללא תוספת תשלום. 

ההסעות יהיו במסלול של הסעות בי"ס בשנה"ל - איסוף בשעה 7:30 ופיזור בשעה 13:00
ילדים שלא היו זכאים להסעה חינם, וילדים מכיתה ג' ומעלה שרשומים לקייטנות המתנ"ס יכולים להירשם להסעה 

בתשלום קיום הסעה מותנה במינימום נרשמים מראש.  
הרישום להסעות צריך להתבצע מראש ע"מ שנוכל להתארגן בצורה ראויה. 

הצטרפות במהלך הקיטנה על בסיס מקום פנוי בלבד, ובתשלום.
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עלות ההסעות:  
איסוף בקר, פיזור ב 13:00 - במחיר 120 ש"ח לילד לקיטנה

הזקוקים לפיזור צהריים בלבד ישלמו 80 ש"חאופן התשלום: 
לקייטנות מחזור א' אפשר לחלק את התשלום ל- 3 מועדים: 10.8, 10.7, 10.6.

התשלום לפעילויות הקצרות והמחזור השני יחולק ל- 2, בחודש בו מתבצעת הפעילות ובחודש שלאחריו.
אפשר לשלם במזומן, צ'קים מיידים ודחויים, הוראת קבע פעילה במתנ"ס או בכרטיס אשראי 

אנו מכבדים ויזה, ישרכרט, מסטקרד ואמריקן אספקס. התשלום בכרטיס אשראי כרוך בעמלה של 10 ₪ לילד.
יש להסדיר את מלוא התשלום בעת הרישום. לא ניתן להעביר טופס רישום ללא הנ"ל. לא נקלוט בקייטנה ולא 

נשמור מקום למי שלא הסדיר תשלומים לקייטנה.

אישורים למקום עבודה: מעבידים רבים משתתפים בעלות הקייטנות לילדי העובדים. לשם מתן החזרים אלו 
המעביד דורש אישורים וקבלות מסוגים שונים. אנא בררו היטב לפני ביצוע הרישום והתשלום אלו מסמכים 

נדרשים.
המשלם במזומן או בצ'קים יקבל קבלה במקום בעת ביצוע הרישום, קבלות על תשלומים באשראי והוראת קבע 

מופקות אוטומטית רק לאחר ביצוע הגביה הממוחשבת.
הערה: חברי ארגון עובדי מדינה )מועדון טוב( הזכאים לכך ירשמו לקייטנה גם דרך האתר וגם במתנ"ס.

הנחות: המחיר הנקוב הוא המחיר המלא לילד ראשון. במחזור הראשון יש הנחה לרושמים יותר מילד אחד 
במרבית הקיטנות. הקייטנות הכלולות במבצע זה: קייטנת הגנים, קייטנת ספורט, החופש ליצור, קייטנת 

טקוואנדו.
ההנחה תינתן למשפחה הרושמת יותר מילד אחד לאחת הקייטנות האלו, גם אם הילדים בקייטנות שונות, ובלבד 

שאחד מהם משלם את המחיר המלא. בחלק מהקייטנות ישנה הנחת רישום מוקדם .
)ניתן להגיש בקשה להנחה נוספת דרך ועדת הנחות של המתנ"ס(.

*** אנו מקווים שלא יהיה ילד באפרת שתמנע ממנו האפשרות להשתתף בקייטנות הקיץ בגלל מחסור כלכלי. 
תושבים המעוניינים לתרום ע"מ להרחיב את אפשרויות הסיוע שלנו-יבורכו.

ביטול רישום: ביטול הרשמה בתקופת ההרשמה עד 21.6.16 כולל אינו כרוך בתשלום כלשהו למעט עמלות אשראי. 
ביטול הרשמה מאוחר יותר כרוך בתשלום לפי הפרוט הבא:

ביטול מיום 22.6. ועד 5 ימי עבודה לפני פתיחת הקייטנה - יוחזר התשלום המלא.
ביטול תוך פחות מ 5 ימי עבודה ועד חלוף 20% מימי הקייטנה - יחושב זיכוי של 2/3 מהסכום. ביטול לאחר חלוף 20% מהקייטנה 

ועד חלוף 1/3 מהקייטנה - יחושב זיכוי של מחצית הסכום. ביטול רישום לאחר חלוף 1/3 מהקייטנה - ישולם תשלום מלא ולא 
יחושב החזר כלשהו.
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הפנינג
 פתיחה

יום שני כ"ח סיון 4/7 
בין השעות 17:00-19:00

בפארק העשור הכניסה חופשית!
מתנפחים | שולחנות משחק | דוכני מזון | עמדות יצירה | מוסיקה והרבה כיף!

חיות וחיוכים | קיץ מוסיקלי | קולנוע לאור ירח | משחקי חשיבה ועוד שפע פעילויות לכל המשפחה

פרטים מלאים יפורסמו בקרוב, מחכים לכם!
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