
 
 

 5718185-03פקס , 5718188-03, טל. 53583, גבעתיים  1רח' כורזין 
 580064335 , אישור מוסד ציבורי לקבלת תרומות580064335עמותה רשומה מס' 

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

 2018 יוני

 2018קייטנת אלו"ט בפתח תקווה קיץ 

 ,רב שלום ולילדים להורים

שגם השנה תתקיים קייטנה בחודש אוגוסט בפתח  ואנו שמחים להודיעכם מגיעכבר  הקיץ

  תקווה.

 בשעה תסתיים הפעילות שישי בימי, 15:00-ותסתיים ב 8:30יום בשעה בכל  תתחיל הקייטנה

13:00. 

 תאריכי הקייטנה:

 ב'(-)ימים ה' 16-20/8/2018 -1מחזור 

 ו'(-)ימים ג' 21-24/8/2018 -2מחזור 

 ד'(-)ימים א' 26-29/8/2018 -3מחזור 

 

 .ועודיצירה, ספורט,  טיולים, מוזיקה,: כגוןפעילויות מגוונות  התכנית כוללת מגוון

 .6בכל טווח התפקודים החל מגיל  לחניכים עם אוטיזםת מיועד ההקייטנ

 .נא להקפיד על שעת הגעה ואיסוףההסעות לקייטנה וחזרה באחריות ההורים, 

 .מחזורים בשלושה ותפעל, פ"ת, 17במבנה אלו"ט ברחוב זליג בס  תתקייםהקייטנה 

 !בלבד אחד למחזור רשםילה ניתן

ומתוגבר  ,עם אוטיזםהצוות המלווה את הקייטנה הינו צוות מקצועי ומנוסה בעבודה עם אנשים 

 .רבים במתנדבים

 .הירשם, אנא מהרו למספר המקומות בקייטנה מוגבל

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

שיוחזרו ₪  50תיתנן הנחה על סך  2018-2020דמי החברות של שנת  ששילמו אתלחברי 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.

השמה לקייטנה המהווה חלק  סלקבל טופ םזכאי -במשרד הרווחה יםהמוכר 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



 
 

 5718185-03פקס , 5718188-03, טל. 53583, גבעתיים  1רח' כורזין 
 580064335 , אישור מוסד ציבורי לקבלת תרומות580064335עמותה רשומה מס' 

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

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

 לקייטנה לפי הפרטים הבאים:

 4701סמל תעריף:  201479סמל מסגרת:  קייטנת אלו"ט, פ"ת: שם המסגרת

 :נרשמתם אליו הקייטנה מחזור תאריכיבציון 

 ב'(-'ה)ימים  16-20/8/2018 -1מחזור 

 ו'(-'ג)ימים  21-24/8/2018 -2מחזור 

 ד'(-'א)ימים  26-29/8/2018 -3מחזור 

 

 : 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

 פתיחת הקייטנה מותנית באישור משרד הרווחה

 כאן להתחלת ההרשמה לחץ

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

 052-5275773רכזת הקייטנה במס':  לפרטים נוספים ניתן לפנות לשולי דר

הודעה במידה ואין נגישות למחשב או שנתקלתם בבעיה במילוי הטופס, ניתן להתקשר ולהשאיר 

 .03-6296670בטלפון שמספרו: 

 !מצפים לראותכם

  בברכת קיץ מהנה, 

 ,שולי דר

 רכזת הקייטנה,

 אלו"ט

 

mailto:rishum@alut.org.il
https://srv.alut.org.il/alutreg/base/registration_page.php

