
קייטנות הקיץ
2022לילדי פרדסיה 

המרכז הקהילתי מציג את:

 להרשמה ולפרטים נוספים יש להיכנס לאתר מרכז קהילתי פרדסיה:
  matnaspardesia.org.ilmatnaspardesia.org.il 

ניתן להשאיר הודעות בווטסאפ: 052-5886641



צהרוני הקיץ
צהרון הקיץ מיועד אך ורק לילדים ששהו בצהרון במהלך שנת הלימודים.

צהרוני הקיץ יפעלו בתקופת קיום "בתי ספר וגנים מלמדים בקיץ" 
משעות סיום הפעילות ועד השעה 16:30.

מחיר צהרון הקיץ בתאריכים 3-21.7.2022: 750 ₪ )ל-15 ימים(.
מחיר צהרון הקיץ בתאריכים 3-31.7.22: 960 ₪ )ל-21 ימים(.

מחיר צהרון הקיץ באוגוסט בתאריכים 1-4.8.22: 200 ₪.
מחיר צהרון בתאריכים 8-11.8.22: 220 ₪ )לא כולל ט׳ באב 7.8.22(.

קייטנת
 

היכונו... היכונו...היכונו... היכונו...

קייטנת גנים ובתי ספר של החופש הגדול - קייטנת קרקס לילדי פרדסיה  
מיועד לילדי גן )ט.ט. חובה( ועד כתה ג' 

להורים שלום רב, 
בהתאם להנחיות משרד החינוך, נפעיל השנה "גנים ובית ספר של החופש הגדול" לילדי הגנים ולכתות א׳-ג׳.

מיום ראשון ה- 3.7.2022 ועד ליום חמישי ה- 21.7.2022 )סה"כ 15 לא כולל ימי ששי(.
לילדי הגנים בשעות 07:30-13:00 ולילדי כתות א׳-ג׳ בשעות 08:00-13:00.

שימו לב:  יש להביא ארוחת עשר!	 
תכנית: "גנים ובית ספר של החופש הגדול" תפורסם באתר המרכז הקהילתי בסוף חודש יוני 2022.	 
קיום קייטנה בחודש אוגוסט מותנה במינימום נרשמים ואינו מבטיח קיום הקייטנה במוסד הלימודים המקורי.	 
הקייטנה בתאריכים אלו תתקיים בבתי הספר: רימון, תפוז ובגני הילדים.	 
ההרשמה היא לגנים ולבתי הספר בכיתות האם בהן לומדים הילדים כל השנה. )במידה ומספר 	 

המשתתפים לא יאפשר פתיחת קבוצות, יתקיים איחוד של כיתות(.
הנחות: 

לקייטנות המתחילות ב-24.7.22: 5% הנחה לילד שני  10% הנחה לילד שלישי ומעלה 
לא יבואו בחישוב ההנחות לילדים הרשומים "גנים ובית ספר של החופש הגדול".

תשלום:
מחיר ההשתתפות מסובסד "גנים ובית ספר של החופש הגדול" הינו 450 ש"ח לילד/ה.

הרישום: 
יתבצע ע"י טופס הרשמה מקוון באתר המרכז הקהילתי בלבד.

המועד האחרון לרישום: 16.6.22. לאחר מועד זה, הרישום יתאפשר על בסיס מקום פנוי בלבד.
ביטול: 

ביטול לאחר הרישום יתאפשר עד ה- 20.6.22. אחרי מועד זה לא יהיה ניתן לבטל ולא יוחזר התשלום!

סנדאות שונות ומיוחדות - קרקס, ג׳אגלינג, קסמים, ספורט, 
מוזיקה, תנועה, יצירה ועוד הרבה הפתעות...

מוזמנים להצטרף אלינו לקיץ מהנה ומעניין של משחקי קרקס

מה נעשה בקייטנה?מה נעשה בקייטנה?

 מסלולים נוספים לילדי גן )ט. ט. חובה(
ועד כיתה ג'

במסלולים אלו איננו מתחייבים לשיבוץ הילדים במוקדים ספציפיים, 
אלא עפ"י רישום.

מחיר השתתפות בתאריכים 24-31.7.22 )6 ימים נוספים(: 420 ₪.
מחיר השתתפות בתאריכים 1-4.8.22 )4 ימים נוספים(: 320 ₪.

 מחיר השתתפות בתאריכים 8-11.8.22 )4 ימים נוספים(: 340 ₪
)לא כולל ט׳ באב 7.8.22(.

 הרישום למסלולים הנוספים עד ה-15.7.22. 
לאחר הרישום לא יהיה ניתן לבטל ולא יינתן החזר כספי.

קיץ 2022

2022

 להרשמה ולפרטים נוספים יש להיכנס לאתר מרכז קהילתי פרדסיה:
matnaspardesia.org.il 

ניתן להשאיר הודעות בווטסאפ: 052-5886641



אקסטרים על גלגלים
לבוגרי כיתות ד-ו

בניהולן של שירי תייר וחן בן עזרא

קיץ 2022

הפעילות תתקיים בין התאריכים 3.7.22-21.7.22
בימים ראשון, שלישי וחמישי בין השעות 08:00-14:00 )9 ימים(

יציאה מהמרכז הקהילתי של פרדסיה – דרך האחווה 6, פרדסיה.

תשעה ימים של פעילות מהנה וחווייתית:
יום ראשון, 3.7.22 – ימית 2000

יום שלישי, 5.7.22 – החלקה על הקרח תנובות
יום חמישי, 7.7.22 – פארק הדייג, מעיין צבי

יום ראשון, 10.7.22 – מימדיון, תל אביב
יום שלישי, 12.7.22 – לונה פארק, תל אביב
יום חמישי, 14.7.22 – שביל התפוזים, חדרה

יום ראשון, 17.7.22 – שפיים ונהנים, קיבוץ שפיים
יום שלישי, 19.7.22 – סופרלנד, ראשון לציון

יום חמישי, 21.7.22 – סינמה סיטי, גלילות

*הקייטנה מותנית במינימום נרשמים. מספר המקומות מוגבל. שימו לב! הגעה בשעה 
ארוחת  להביא  ילד  כל  על  התוכנית  במסגרת   .14:00 בשעה  משוערת  חזרה   ,08:00

בוקר ובקבוק שתיה. ייתכנו שינויים.
לאחר תאריך סיום ההרשמה לא ניתן יהיה לבטל ולא יתבצע החזר כספי

עלות הקייטנה 1,450 ₪ 

 מחנה התעמלות 
אמנותית ואקרובטיקה

בניהולה של אלונה קנטור ספורטאית אולימפית

ימים ראשון עד חמישי, 8:00-13:00 באולם ספורט אחווה 
המחנה יתקיים ב-2 מסלולים: 

מסלול א׳ - 24-28.7.22 | מסלול ב׳ - 31.7-4.8.22
עלות לכל מסלול: 590 ₪

עלות לשני המסלולים מראש 1,100 ₪

לפרטים נוספים: אלונה קנטור 054-4382349

הרשמה באתר המרכז הקהילתי | תאריך אחרון להרשמה 15.7.22

מתקנים מתנפחים

סדנאות העשרה

יש להביא ארוחת עשר | המחנה מיועד לגילאי 5 ומעלה

המירוץ למיליון

ת סדנת יוגה ובריאו

אימוני תחנות

יציאות ל-Ijump ולבריכה

קיץ 2022

לאחר תאריך סיום ההרשמה לא ניתן יהיה לבטל ולא יתבצע החזר כספי

הרשמה באתר המרכז הקהילתי | תאריך אחרון להרשמה 16.6.22



קיץ 2022

 מחנה סייבר
וחדשנות טכנולוגית

בהדרכת שקד אהרון
ימים ראשון עד חמישי, 24-28.7.22

 בין השעות 8:00-13:00 בבית ספר רימון
עלות 650 ₪

2 קבוצות גיל: כיתות א-ג וכיתות ד-ו

יש להביא ארוחת עשר ובקבוק מים

לפרטים נוספים: שקד אהרון 050-7273139

מציאות מדומה משקפי תלת מימד

VRVR משקפי

הרשמה באתר המרכז הקהילתי | תאריך אחרון להרשמה 15.7.22

לאחר תאריך סיום ההרשמה לא ניתן יהיה לבטל ולא יתבצע החזר כספי

רחפניםפיקסלים

בינה מלאכותית

מכוניות אוטונומיות תכנות משחקים

מיהו האקר?

רובוט קליקבוט

קייטנת כדורסל
בניהולו של ארז חוטר

יציאה לפעילויות 
באולינג וקיר טיפוס

פעילות בבריכת 
הקאנטרי של פרדסיה

ODTODT תחרויות אישיות הפעלות
טורנירים ומשחקים

ימים ראשון עד חמישי, 8:00-13:00 באולם ספורט תפוז 
המחנה יתקיים ב-3 מסלולים: 

מסלול מלא - 3-21.7.22 1,450 ₪
מסלול חלקי - 3-14.7.22 1,100 ₪

מסלול נוסף - 24.7-4.8.22 1,100 ₪

יש להביא ארוחת עשר ובקבוק מים | לבנות ובנים בגילאי גן חובה עד כיתה ה

קיץ 2022

לפרטים נוספים: ארז חוטר 052-8415858

הרשמה באתר המרכז הקהילתי | תאריך אחרון להרשמה 21.6.22

לאחר תאריך סיום ההרשמה לא ניתן יהיה לבטל ולא יתבצע החזר כספי



מחנה כדורסל 
לשחקני הליגה

בניהולו של יונתן ליבנה

עבודה בקבוצות קטנות

שיפור הבנת משחק ועבודה מנטלית

שיפור יסודות משחק

שילוב מעטפת פעילות תומכת לשיפור יכולות 
המשחק מועבר על-ידי מדריכים מומחים: 

יוגה, קרב מגע ואימון פונקציונלי

ימים ראשון, שני, רביעי, חמישי, 3-14.7.22
בין השעות 16:00-19:00, באולם ספורט תפוז

לכיתות ו׳-י׳
 עלות 850 ₪

הפתיחה מותנית במספר נרשמים | מיועד לשחקני ושחקניות ליגה בלבד

קיץ 2022

לפרטים נוספים: יונתן ליבנה 052-3269911

הרשמה באתר המרכז הקהילתי | תאריך אחרון להרשמה 21.6.22

לאחר תאריך סיום ההרשמה לא ניתן יהיה לבטל ולא יתבצע החזר כספי

קייטנת אומנויות 
לחימה וספורט

בהדרכת גיא וויילס

הפתיחה מותנית במספר נרשמים | הקיטנה פתוחה לכל המעוניין לא רק לרשומים 
בחוגי ג'ודו | יש להביא ארוחת עשר ובקבוק מים

קיץ 2022

לפרטים נוספים: קים הרשקו 054-5410050

הרשמה באתר המרכז הקהילתי | תאריך אחרון להרשמה 21.6.22

ימים ראשון עד חמישי, 3-21.7.22
 בין השעות 8:00-13:00 בסטודיו אומנויות לחימה אחווה

מסלול מלא - 3-21.7.22 1,450 ש"ח 
מסלול חלקי - 3-14.7.22  1,100 ש"ח 

לגילאי גן חובה עד כיתה ו

התנסות 
במגוון 

אומנויות 
לחימה

מפגש עם 
כוכב ג'ודו

משימות 
הישרדות 

ופרסים

פעילויות 
נינג'ה

סדנת 
הגנה עצמית

לאחר תאריך סיום ההרשמה לא ניתן יהיה לבטל ולא יתבצע החזר כספי


