
 

 5718185-03, פקס 5718188-03, טל. 53583, גבעתיים  1רח' כורזין 
   580064335,אישור מוסד ציבורי לקבלת תרומות  580064335עמותה רשומה מס' 

  139903, חשבון מס'  500הפועלים בע"מ ת"א , סניף בנק 

 2018 יוני

 משולבים חניכיםל "ילדים מאלפים"קייטנת 

 בחוות הכלבים בכפר הירוק 

 שלום רב,להורים ולילדים 

 בכפר הירוק.  הכלבים חוותב תתקיים קייטנה גם השנהבפתח ו כבר החופשה

 בחוות הכלבים בכפר הירוק. ,7-13משולבים יחידנית בטווח הגילאים  לתלמידיםהקייטנה מיועדת 

בקבוצת קייטנה של בני גילם.  (למידע נוסף) להשתתף בליווי משלב/תלחניכים הקייטנה מאפשרת 

   .כאחד ולכלבים לילדים וחווייתית עשירה פעילותה

 יצירה פעילויות, מגע משחקי עם משולב כלבים וטיפוח טיפוללימוד פקודות, אילוף ותרגול,  בתכנית:

 סבון בועות פעילות, לכלבים וכותשומ מתקנים - אג׳יליטי מסלול -כלבני ספורט ,כלביםב הקשורות

 .ועשיר רחב פעילויות מגוון ועוד הכלבים עם יחד

 תאריכי הקייטנה:

 ה'(-)א' 1-5.7.18: 1מחזור 

 ה'(-)א' 8-12.7.18: 2מחזור 

 ה'(-)א' 15-19.7.18 :3מחזור 

 ה'(-)א' 22-26.7.18 :4מחזור 

 ה'(-)א' 29.7-2.8.18: 5מחזור 

 ה'(-)א' 5-9.8.18: 6מחזור 

 ה'(-)א' 12-16.8.18 :7מחזור 

 ה'(-)א' 19-23.8.18 :8מחזור 

 

 .08:30-13:30 שעות הפעילות:

 הכלבים.הרישום לקייטנה מתבצע דרך חוות *

 ת לקייטנה וחזרה באחריות ההורים.ההסעו

ההדרכה בקייטנה מועברת על ידי מדריכים מקצועיים בתחום האילוף ומוסמכים בטיפול בעזרת 

  בעלי חיים. כלבים/

)קבלת טופס ₪  1,120 + תשלום בסך (או תשלום בגובה הסכום) השמה: טופס עלות הקייטנה

 משרד הרווחה(.השמה מותנית באישור הקייטנה ע"י 

השמה לקייטנה המהווה חלק  סלקבל טופ םזכאי -במשרד הרווחה המוכרים אוטיזם עם חניכים

 מהתשלום.

₪  43 -דרשת השתתפות הורים קבועה על סך( נ2017)החל מקיץ  על פי הנחיות משרד הרווחה

 .ללשכת הרווחה ברשות המקומית. התשלום יבוצע ישירות קייטנהכל ל טופס השמה עבור

https://alut.org.il/?page_id=410
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לקבלת טופס השמה יש לפנות לעובדת הסוציאלית ברווחה ברשות המקומית. יש לבקש טופס 

 בהתאם לפרטים הבאים:

  ,4701סמל תעריף:  201479, סמל מסגרת: כפר הירוקב "אילוף כלביםאלו"ט "קייטנת 

 הקייטנה. בצירוף תאריכי

 : 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

 דמי ביטול: 

  דמי הרשמה.₪  80יום לפני תחילת הקייטנה יוחזר הסכום במלואו, בקיזוז  15במקרה של ביטול עד 

  ₪. 700בקיזוז של יתבצע החזר לפני תחילת הקייטנה  ימים 3 עדבמקרה של ביטול 

 במקרה של ביטול לאחר פתיחת הקייטנה, לא יבוצע זיכוי כספי.

  על ההורים לדאוג להגעת החניך עם משלב/ת )החניכים זכאים להמשך ליווי המשלב/ת

 בקייטנות(.

 .ההסעות לקייטנה וחזרה באחריות ההורים 

  עשירה ארוחת בוקרישבו ל 10:30 שעהבוומאפה  שתייה יקבלוהילדים  09:00בשעה 

 עוד.ו , מגוון ממרחים, ירקותלחמים :הכוללת

  ,מספר המקומות מוגבל.מומלץ להירשם מבעוד מועד 

  (עם חפצי ערך לקייטנה את הילדים )נא לא לשלוחאין אחריות על אובדן ציוד ורכוש. 

  חניכים מינימלי ובאישור משרד הרווחה.קיום הקייטנה מותנה במספר 

 .07:00בשעה  3/6/2018בתאריך  תיפתחההרשמה 

 הקייטנה: לרכזתלרישום לקייטנה ולקבלת מידע נוסף ניתן לפנות 

  .054-6300712 -; ליבי 050-722-5030-טל ווייסנברגר

 /http://www.dogs4all.co.il הבית לעמוד קישורה ללחוץ על ניתן לפרטים

 ,קיץ מהנהבברכת 

 

 

 מצפים לראותכם,

 טל ווינסברגר
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