
יטנת “עושים גלים”  חלום של קיץ
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www.Osimgal im.co. i l

מחזור I - מסלול פרימיום
)גילאי ד’-ו’(

שלושה ימים בשבוע
יציאות בלבד

מחזור II - לבחירה מסלול ספורט או נופש
)גילאי גן-ה’( בי”ס לאה גולדברג וסורקיס )תחת הנהלת סל בשרון(

מחזור I - מסלול פרימיום-סל
)גילאי ג’-ו’(

חמישה ימים בשבוע 4-22.7.21
שלושה ימים בשבוע מערכת פרימיום + יומיים כדורסל

6.77.78.7

12.713.714.7

19-20.721.7

בריכהבריכה

סדנת גלישהסדנת גלישה

סקיי ג’אמפסקיי ג’אמפ

מחנה לילה אתגרי )בי”ס ימי קיסריה(
פעילות הישרדות על חוף הים

לינה בחדרים ממוזגים

מחנה לילה אתגרי )בי”ס ימי קיסריה(
פעילות הישרדות על חוף הים

לינה בחדרים ממוזגים

הקייטנה מתקיימת בכפוף להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות,
ייתכנו שינויים במערכת.

osimgalim.co.il מערכת תתפרסם בסמוך לפתיחת הקייטנה באתר
ותחולק ביום הראשון של הקייטנה.

בריכהבריכה

מולטימדיה ושולחנות משחקמולטימדיה ושולחנות משחק

 מסיבת סיום
בבריכה

 מסיבת סיום
בבריכה

לייזרלייֿזר

 פתיחת קיץ
כדורסל

 יום אימוני
 כושר, קרב

 מגע ופעילות
אתגרית

 יום צילום
 משחק וניתוח

 פעולות
במגרש

 פעילות
 עם מאמני
המועדון

”ז
לו

 ב
ם

נוי
שי

נו 
תכ

. י
ה

טנ
קיי

ה
ת 

יל
ח

ת
ם 

ע
ק 

ול
ח

ת
ת 

רכ
ע

מ

1.82.85.8 4.8 3.8

8.8

15.8

9.8

16.8

12.8

19.8

11.8

18.8

10.8

17.8

בריכה פתיחת הקייטנה
הפנינג מתנפחים

מולטימדיה
ושולחנות משחק

סדנאות

הישרדות

לייזר אקסטרים

יום סובב עולם

יום עסקים

אילוף כלבים

 יום תחרויות
ספורט

בריכהבאבל גול
יום ספורט

השף הצעיר

 מסיבת
 סיום

בבריכה

נושא
פרסים

נושא
פרסים

סדנאותטרקטורוניםיצירה בבלוניםיום המזל

קצב והמון כיף

יום קסמים

נושאיום נינג’ה
פרסים

לא כל יום פוריםבצק סוכר
אבל היום כן!

BRAWL
STARS

אולימפיאדת
סל בשרון
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אוגוסט!

           מסלול מיוחד

         לילדי הגנים
  

תחרויות
עם פרסים,
Two Ball
יד הזהב 

ועוד...

 משחקים
 מול מחנות
מהאיזור

מערכת לדוגמא מערכת לדוגמא

מערכת לדוגמא

פרימיום-סלפרימיום-סלפרימיום-סלפרימיום-סלפרימיום-סל

פרימיום-סל

פרימיום-סל

פרימיום-סל

פרימיום-סל

פרימיום-סל

פרימיום-סל

פרימיום-סל

פרימיום-סל

ספיר פישנזון
נינג’ה ישראל

פארק נינג’ה במים

ספיר פישנזון
נינג’ה ישראל

פארק נינג’ה במים

פרימיום-סל

מחנה כדורסל, ספורט ונופש

באישור משרד החינוך

מחזור ראשון 4-22.7.21
מוקדי הקייטנה: שמעון פרס, סורקיס, רמז, יצחק שדה, ברנר

מחזור שני 1-19.8.21
מוקדי הקייטנה: לאה גולדברג, סורקיס

מסלולים מותאמים עפ”י שכבות גיל

כל שנה נפגשים בקייטנה הכי שווה בעיר...

חפשו אותנו ב

ט, כיף ונופש 2021
פור

 ס
טנת

קיי

18 שנים ברציפות

קייטנה א’-ה’

מסלול מיוחד לגנים

צהרון )1-19 3 שבועות מלאים(

10% לאח שני מהמחיר המלא

לו”ז ע”פי מוקדים יפורסם בסמוך לפתיחת הקייטנה

אפשרות 650 לשבוע

אפשרות 650 לשבוע

אפשרות 250 לשבוע

1850

1850

700

1700

1700

700

מחירמסלול
מחיר הרשמה 

מוקדמת 
5.7.21

הערות

מקום: בית ספר לאה גולדברג / סורקיס

מסלול יום:         מ-8:30 עד 13:00 )אפשרות הגעה ב-7:30(
מסלול יום ארוך: מ-8:30 עד 16:30 )כולל ארוחת צהריים(

כל שנה נפגשים בקייטנה הכי שווה בעיר...
ט, כיף ונופש 2021

פור
 ס

טנת
קיי

מחנה כדורסל, ספורט ונופש

מסלול פרימיום
)אטרקציות בלבד(

מסלול משולב
פרימיום סל

)6 ימים נוספים(

10% לאח שני מהמחיר המלא

לו”ז ע”פי מוקדים יפורסם בסמוך לפתיחת הקייטנה

מסלול 3 ימים
כולל מחנה קיסריה

מסלול 5 ימים 8:30-13:00
כולל מחנה קיסריה

1650

1950

1550

1850

מחירמסלול
מחיר הרשמה 

מוקדמת 
3.6.21

הערות

מקום: בית ספר פרס / סורקיס / ברנר / רמז / יצחק שדה

I 3 שבועות(מחזור( 4-22.7.21II מחזור)1-19.8.21 )3 שבועות

בי”ס סורקיס

בי”ס הירוק )פרס(

בי”ס ברנר

בי”ס בן גוריון

בי”ס צופית

בי”ס רחל המשוררת

בי”ס ש”י עגנון

בי”ס לאה גולדברג

בי”ס רמז

בי”ס יצחק שדה

050-2353590 רועי 

054-7910650 גיא 

050-4910021 עידן 

054-7910650 גיא 

054-2771888 ברק 

עמית  054-7995743

050-2353590 רועי 

054-7995743 עמית 

054-7580548 אייל 

054-7580548 אייל 

מוקדי 
הרשמה 
בביה”ס

החל מ-15.5 
עד 24.6

פרטים נוספים 
באתר העירייה 
ובאתר הקייטנה

הסעות 
אפשרות להסעות בתשלום 

מבתי”הס בעיר

קבוצות

קבוצות לכל גיל לפי שנתון 
מגילאי גן ועד בוגרי ו’

פרטים ומידע

ברישיון משרד החינוך והבריאות	 

הדרכה בידי צוות מנוסה ומיומן	 

2 מדריכים בקבוצה	 

אבטחה ועזרה ראשונה במקום	 

ביטוח מלא	 

ארוחת בוקר מגוונת	 

פעילות בחדרים ממוזגים	 

שיתוף פעולה מלא עם ביה”ס	 

*  אין כפל הנחות.
*  החזר תשלום עד 10 ימים לפני

    פתיחת הקייטנה.
*  החזר תשלום מלא במידה

    והקייטנה אינה נפתחת.

הקייטנה מתקיימת זו השנה ה-18 ברציפות בהנהלת: עינת דנאי, מורה לחנ”ג ובעלת תואר שני בחינוך 050-7301625. תומר ניסן, מנהל בית הספר לכדורסל בכפ”ס 052-3777887

הנחה מיוחדת

מסלול פרימיום!!!

לנרשמים עד 3.6.21

1500 ש”ח

בקבוצה של 10 ילדים

מאותה כיתה

)כולל מחנה קיסריה(

הנחה
מיוחדת!!!

1650 ש”ח

לנרשמים עד 5.7.21

)למחזור מלא( בקבוצה 

 של 10 ילדים

מאותה כיתה

הנחה מיוחדת

מסלול פרימיום-סל!!!

לנרשמים עד 3.6.21

1800 ש”ח

בקבוצה של 10 ילדים

מאותה כיתה

)כולל מחנה קיסריה(

תשלום והרשמה
הרשמה דרך אתר הקייטנה

www.Osimgalim.co.il
במוקדי ההרשמה בבתי הספר

המצויינים בטבלה.
אפשרות הרשמה בצקים או במזומן

)עד שלושה תשלומים( במוקדי ההרשמה 
בתאום טלפוני עם מנהלי המוקדים.

הקייטנה 

תפעל 

במסגרת

התו הירוק


