
  
 

 2018יוני 

 ...מדברים בלי מילים

 על תקשורת בעולם החיקייטנה 
 

 .ז'-שעולים לכיתות א' עבור ילדים משולבים יחידנית, הספארי ואלו"ט מפעילים שוב קייטנות

 
 להשתלב בליווי משלב/ת בקבוצת קייטנה של בני גילם. עם אוטיזםהקייטנה מאפשרת לילדים 

 

 מסע מרתק בגן החיותהצטרפו אלינו ל

 המון חוויות: עם חמישה ימים

 ניסע ברכבת וגם נאכיל,

 נבקר את הדוב, הנחש והפיל,

  ולפני שנתחיל, שאלה להורים:

 אילו שפות אתם מכירים?

 יש עברית )כמובן(, אבל גם יוונית,

 צרפתית, ספרדית ושפת סימנים,

 

 

ללא  שימפנזים מתאמניםעשרה ריחנית, נצפה בה חוטמניםבמהלך הקייטנה נאכיל את העטלפים בשיפודי פירות טעימים, נכין ל

  מילים, נפגוש מקרוב את האריות בבתי הלילה ועוד מגוון חוויות ייחודיות!

 דע ויצירה.חקר, מ, משחקים דרך מפגשים קרובים עם בעלי החיים, את עולם החי נחווה חדי
 

 תאריכי הקייטנה:

 29/7-2/8 – 1מחזור 

 5/8-9/8 – 2מחזור 

 12/8-16/8 – 3מחזור 

 19/8-23/8 – 4מחזור 

 

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

 

 ההדרכה מותאמת לקבוצות הגיל השונות. ,ז'-העולים לכיתות א'ם הקייטנה מיועדת לילדי :גילאים

 . שכבות גיל קרובות בקבוצה( 2בקבוצות גיל נפרדות )ייתכנו *

 בלבד. 4או  1מחזורים ל תתאפשרז' ההרשמה לעולים לכיתה *

 

 ספארי ועוזר מדריך.  -בכל קבוצה מדריך :צוות ההדרכה

 .ניסיון רב בהדרכת ילדיםובעלי ידע זואולוגי נרחב  ,מדריכי הקייטנה הינם מדריכי ספארי

 

  ע"י משרד הרווחה(. )קבלת טופס השמה מותנית באישור הקייטנה₪  340טופס השמה +  - עלות הקייטנה

. קייטנהכל ל טופס השמה עבור₪  43 -דרשת השתתפות הורים קבועה על סך( נ2017)החל מקיץ  על פי הנחיות משרד הרווחה

 .ללשכת הרווחה ברשות המקומיתהתשלום יבוצע ישירות 

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

 .ובציון תאריכי הקייטנה 4701סמל תעריף:  201479 , סמל מסגרת:קייטנת אלו"ט בספארי

 

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

 . דמי הרשמה₪  50 -מעלות הקייטנה וב 50%יב ב יום לפני תחילת הקייטנה תחו 21מ ביטול פחות 

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

 

 )ראיתם דוב עם סלולרי בזמן האחרון?(,
 צ'טים במחשב לא באים בשום חשבון

 אז איך משוחחים התנין והגיבון?
 אנחנו מזמינים אתכם

 לחמישה ימי בילוש
 נצא למסעי גישוש שבהם, יחד איתכם,

 בעקבות התופעה
 ששמה תקשורת ושפה.

 

 -ספור וברור לנו ש-שפות יש אין
 ללמוד את כולן יהיה די קשה,

 שאלה עתיקה, בת דורות: נציג אז
 האם גם כל החיות מדברות?!

 כשהפיל אוהב את הפילה,
  –או באספה של זאבים 

 איך הם ידברו, ואין להם מילים?
 מכתב הם לא שולחים ובטח לא מסרון,



  
 

 (.למידע נוסף), על ההורים לדאוג להגעת החניך עם משלב/ת )החניכים זכאים להמשך ליווי המשלב/ת בקייטנות 

  וממנו.אין הסעות לספארי 

 עם ממרח לבחירתם.ריקה או  לחמנייה הכוללת ת בוקרהילדים מקבלים ארוח 

  ,מספר המקומות מוגבלמומלץ להירשם מבעוד מועד. 

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

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

 מגע ישיר. םלכן, ברוב המקרים, אין עמ ,בר-חיות םהחיים בספארי, למעט בפינת החי, הינ בעלי 

 0041:בשעה  24.6.2018ך בתארי ותסתיים ,7:00בשעה  3.06.2018תפתח בתאריך  ההרשמה. 

 

  כאןלהתחלת ההרשמה לחץ 

 הודעה בטלפון שמספרו:ניתן להתקשר ולהשאיר  במידה ואין נגישות למחשב או שנתקלתם בבעיה במילוי הטופס,)

03-6296670. 

 

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

 

 מאחלים לכם קיץ מהנה!

https://alut.org.il/?page_id=410
https://goo.gl/forms/1L6xBgvTkoWvPcI72
mailto:dror@safari.co.il

