
 2018  מאי  סיוון תשע"ח

 
 קייטנות הקיץ לילדי פרדסיה

 
 להורים שלום רב,

 
 : המועצה תפעיל ביישוב את הקייטנות הבאות, 2018במהלך חודש יולי 

 
 בגני הילדים

 בגני הילדים.13:30 - 07:30בשעות  "דרדסיה"קייטנת  – בגילאי טרום חובה םלילדי , 

 בחטיבה הצעירה.00:13 – 07:30בשעות  "כיף ושעשוע"קייטנת  -חובה בגילאי  םלילדי ,  

 ותמחיר הקייטנ .(ימים 23סה"כ ) 31.7.18עד  1.7.18-חמישי, מ -בימים ראשון  נהתפעל אלהקייטנות 
 – 1.7.18בתאריכים יום ) 15של מקוצרת תתאפשר הרשמה לתקופה  למעוניינים .₪ 1,330יעמוד על 

 .בלבד ₪ 870( במחיר של 19.7.18
 

  יצירה, פעילות ספורט, תיאטרון, : מפעילות ייחודיתבמהלך הקייטנות הילדים ייהנו בכל יום
 משחקי מים, מוסיקה בכיף, בעלי חיים, חוקרים צעירים, הצגה, ועוד.

  הכוללת פרוסת לחם, ממרחים, ירק ופרי ארוחת עשרבכל הקייטנות תינתן גם. 

לקייטנה בסיסית רב *** מעבר לדף מצורף מכתבו של מנהל אגף החינוך בדבר מתן אפשרות להירשם 
 , מותנה במספר נרשמים מינימלי ***במחיר מופחת, 6-3לאי , לגיגילאית

 
 ג'-תות א'יבית הספר של החופש הגדול לילדי כ

 
 – 07:30(, בין השעות לא כולל ימי שישי) 19.7.18 – 1.7.18זו תפעל בביה"ס "תפוז" בתאריכים  קייטנה

. למעוניינים של משרד החינוך יהבפיקוח ובהנחיתפעל  קייטנהה .₪ 450, במחיר מסובסד של 00:13
 , ברישום מוקדם.₪ 465בתוספת תשלום של  31.7.18תינתן אפשרות להארכה עד 

 
 ו'-כיתות א'ילדי בנים למחנה כדורסל לבנות ו

 1.7.18ומאמנים נוספים שתתקיים באולם הספורט בתאריכים  ארז חוטרקייטנה מיוחדת בניהולו של 
 .₪ 1,340במחיר של  ,13:00 – 08:00, בין השעות (לא כולל ימי שישי) 19.7.18 –
 

 אפשרות לקייטנה בחודש אוגוסט
בין  ,(ללא צהרון) בעקבות פניות של הורים בכוונתנו להציע אפשרות להפעלת קייטנה בחודש אוגוסט

פתיחת  ילדים.המיקום יהיה בגני ה. ₪ 600(, במחיר של לא כולל יום שישי) 9.8.18 – 1.8.18התאריכים 
 (.הנרשמים פרחלוקה לקבוצות גיל בהתאם למס) במספר נרשמים מינימלימותנית הקייטנה 

 
, 8946403-09טופס הרשמה מקוון באתר המועצה, או במחלקת הגבייה )טל:  ע"ג: יתבצע הרישום

dina@pardesia.muni.il .) המועד האחרון לרישום ניתן לפרוס לשלושה תשלומים. את התשלום– 
 . ₪ 100ובתוספת של  על בסיס מקום פנוי בלבד. לאחר מועד זה הרישום יתאפשר 21.6.18

 
לא יבואו בחישוב: ילדים הרשומים בביה"ס לילד שלישי ומעלה בקייטנות ) %15לילד שני,  %10: הנחות

 (. גילאית-של החופש הגדול ובקייטנה הבסיסית הרב
 

 צהרוני קיץ
. 17:00יפעלו בחודש יולי, משעת סיום פעילות הקייטנה ועד השעה בגנים ובביה"ס צהרוני הקיץ 

 ₪ 935הצהרונים מיועדים אך ורק לילדים ששהו בצהרון במהלך שנת הלימודים. מחיר צהרון הקיץ 
(. ילדי הצהרונים אשר יירשמו ב' במהלך הקיץ-משרד החינוך אינו מסבסד את הצהרונים לכיתות א')

 .צהרון הקיץ בעת הרישום לקייטנהל להירשםיש ממחיר הצהרון.  %01לקייטנות ייהנו מהנחה של 
 

 .הקדימו להירשם על מנת שנוכל להיערך בהתאםתכניות הקייטנות יפורסמו באתר המועצה. 
 

    
 בברכה 

    
 רנה מידן שני 

 ת מחלקת ספורט וחוגיםמנהל  
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