
  

 

 
הספארי ואלו"ט מפעילים שוב קייטנות עבור ילדים משולבים יחידנית בכיתות 

 :'ה-א'

 "םיעבצב םיארפתמ"
 של רגעים קסומים וצבעוניים קייטנה 

 בספארי עם בעלי החיים
 

 הקייטנה מאפשרת לילדים על הרצף האוטיסטי להשתלב בליווי משלב/ת בקבוצת קייטנה של בני גילם.

 !וגדושי פעילות מרתקים, מפתיעים לחמישה ימים אנו מזמינים אתכם

 של כל בעלי החיים השונים גווניםקייטנה מלאה בצבעים ו

 לבן?-למה באמת מתכוונים כשאומרים שכלב רואה שחורואיך הנחש "רואה" את העולם? 

 מי אוהב להרשים בצבעים? ומי אלו שמעדיפים להיות מוסווים?

 הצטרפו אלינו וגלו את הקשר...ינגו וגזר? בין פלמ מה משותף

 חיים, משחקים, חקר, מידע ויצירה.יחד נחווה את עולם החי ושמירת הטבע דרך מפגשים קרובים עם בעלי ה

שקיקים ריחניים,  קופיםבמהלך הקייטנה נראה מה צבעה של לשון הג'ירף כאשר נאכיל אותה היישר מכף ידינו, נכין ל

 ועוד מגוון חוויות ייחודיות! נפגוש מקרוב את האריות בבתי הלילהות בר, נבקר בבית החולים לחי

הקרבה לבעלי החיים תתרום לפיתוח תחושת הכבוד והאהבה של הילדים לעולם החי ואת ההבנה כיצד לעזור לשמור 

 עליו מגוון וצבעוני.

 

 ה'(-)ימים א' 2-6.4.2017  תאריכי הקייטנה:

 בהשגחה( 13:30ולהשאירם עד  07:30 -ן להביא את הילדים מ)נית 8:00-13:00: שעות הפעילות

 שכבות גיל קרובות בקבוצה(. 2', בקבוצות גיל נפרדות )ייתכנו ה-: הקייטנה מיועדת לילדים בכיתות א'גילאים

 בדק אפשרות לפתוח קבוצה של ילדים בכיתה ו' בהתאם לרישום בספארי.ית 

 ההדרכה מותאמת לקבוצות הגיל השונות.

 ספארי ועוזר מדריך. -: בכל קבוצה מדריךההדרכה צוות

 מדריכי הקייטנה הינם מדריכי ספארי בעלי ידע זואולוגי נרחב ובעלי ניסיון רב בהדרכת ילדים

  )קבלת טופס השמה מותנית באישור הקייטנה ע"י משרד הרווחה(.₪  320טופס השמה +  – עלות הקייטנה

 לקבלת טופס השמה יש לפנות לעובדת הסוציאלית ברווחה ברשות המקומית. יש לבקש טופס בהתאם לפרטים הבאים: 

 (.2-6.4.2017ובציון תאריכי הקייטנה ) 4701סמל תעריף:  201479 , סמל מסגרת:קייטנת אלו"ט בספארי

מי הרשמה. במקרה ד₪  50במלואו, בקיזוז יום לפני תחילת הקייטנה יוחזר הסכום  21במקרה של ביטול עד  דמי ביטול:

במקרה של . דמי הרשמה₪  50 -מעלות הקייטנה וב 50%ב  ויביום לפני תחילת הקייטנה תחו 21מ של ביטול פחות 

 ביטול לאחר פתיחת הקייטנה, לא יבוצע זיכוי כספי.

 קייטנות(.על ההורים לדאוג להגעת החניך עם משלב/ת )החניכים זכאים להמשך ליווי המשלב/ת ב 

 .אין הסעות לספארי וממנו 

 עם ממרח לבחירתם. לחמנייה הכוללת ת בוקרהילדים מקבלים ארוח 

  ,מספר המקומות מוגבלמומלץ להירשם מבעוד מועד. 

 'ג'. לפרטים נוספים ניתן לפנות לדרור, רכזת הקייטנה -קייטנת הספארי מפעילה גם צהרון המיועד לילדי כיתות א

 בספארי.

 נה הינה דרך כניסה מיוחדת לילדי החוגים והקייטנות. מפת ההגעה תישלח לנרשמיםההגעה לקייט. 

 בר, לכן, ברוב המקרים, אין עמם מגע ישיר.-בעלי החיים בספארי, למעט בפינת החי, הינם חיות 

 13:00בשעה  7.2012.028ך בתארי ותסתיים ,7:00בשעה  7.2012.012תפתח בתאריך  ההרשמה. 

במידה ואין נגישות למחשב או שנתקלתם בבעיה במילוי הטופס, ניתן ) כאןתחלת ההרשמה לחץ לה לרישום לקייטנה:

)אינה,  rishum@alut.org.ilאו לשלוח דוא"ל לכתובת   6296670-03להתקשר ולהשאיר הודעה בטלפון שמספרו: 

 אלו"ט(

 , ספארי(דרור) dror@safari.co.ilאו  6305319-03: לקבלת מידע על הקייטנה
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