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 2018 פברואר

 מוזיאון הילדים בחולון מארח

 31-9גילאי ב ם משולביםתלמידיקייטנה ל

דים משולבים מילתלשגם הפסח תתקיים קייטנה חים להודיע לכם אנו שמהפסח כבר בפתח ו

 .קישור לאתר המוזיאון. במוזיאון הילדים בחולון

 13:00-08:00 בין השעות  (ראשון עד רביעי)ימים  8201/3/28-25תיערך בין התאריכים  הפעילות

 .תפעילויות מהנות וחווייתיווביקור בתערוכות  בתכנית:

 .אנא מהרו להירשם, מספר המקומות בקייטנה מוגבל

במוזיאון הילדים ותתקיים  ,9-13 איםגילבטווח היחידנית משולבים  לתלמידיםהקייטנה מיועדת 

 .בחולון

 ההסעות לקייטנה וחזרה באחריות ההורים.

 ₪. 390 ובנוסף תשלום של(, או תשלום בגובה הסכום) עלות הקייטנה הינה טופס השמה

שיוחזרו ₪  50תיתנן הנחה על סך  2018-2020ששילמו את דמי החברות של שנת לחברי אלו"ט 

 לאחר הרישום.

 התשלום יגבה בעת הרישום.

 במידה והרישום יבוטל עד שבועיים מיום פתיחת המסגרת, יוחזרו דמי הרישום במלואם. 

דמי ₪  50במידה והרישום יבוטל פחות משבועיים מיום פתיחת המסגרת, יוחזר הסכום בניכוי של 

 רישום.

המהווה חלק  ,לקבל טופס השמה לקייטנה םזכאי -במשרד הרווחה יםהמוכר אוטיזם עם חניכים

לקבל את טופס ההשמה יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות המקומית ולבקש טופס  כדי. מהתשלום

 השמה לקייטנה לפי הפרטים הבאים:

  4701 :סמל תעריף 201479סמל מסגרת:  חולון, מוזיאון הילדיםב אלו"ט קייטנת: שם המסגרת

 . 8201/3/28-25: כיםתאריב

 : לכתובתזילבר יחזקאל  אינהידי ל להעביר יש הטופס את

  .5358301 גבעתיים, 1 כורזין' רח, ט''אלו

 .rishum@alut.org.ilאו בדוא"ל  7238360-03 לפקס לשלוח ניתן הטופס של העתק

 חתום.המקומכם במסגרת אינו מובטח עד להסדרת התשלום ושליחת טופס ההשמה 

 במינימום נרשמים מותניתפתיחת הקייטנה 

 

 כאןלהתחלת ההרשמה לחץ 

 

 

https://www.childrensmuseum.org.il/
mailto:rishum@alut.org.il
https://srv.alut.org.il/alutreg/base/registration_page.php
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הודעה במידה ואין נגישות למחשב או שנתקלתם בבעיה במילוי הטופס, ניתן להתקשר ולהשאיר 

 .03-7238312בטלפון שמספרו: 

  054-247-2713 :הקייטנה תרכז לליאור לב מאירפרטים ניתן לפנות קבלת ל

 מצפה לראותכם! 

 ליאור לב מאיר, רכזת הקייטנה


