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הורים יקרים,
הקיץ כבר כאן, וכמדי שנה, המועצה נערכת להפעלת קייטנות הקיץ בדגש על פעילות 

 המותאמת להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות.
לקראת כל קיץ אנו מרחיבים את מגוון הקייטנות והפעילויות 

 כדי להתאימם לצרכים המשתנים של הילדים.

השנה תתקיים קייטנה של החופש הגדול לגילאי 3-6 ולכיתות א’-ד’ 
 לפי החלטת משרד החינוך.

בבניית התכנים הושקעו מאמצים רבים ע”י מובילי רכזי הקייטנות במחלקות המועצה 
 השונות במטרה לבנות תכניות קייטנות מעשירות וחווייתיות.

 ההיצע מגוון וכולל אטרקציות רבות אשר בוודאי יתנו מענה מספק לכולם.
 על כל זאת ועוד תוכלו לקורא בחוברת זו.

מאחל לכולנו קיץ נעים ובטוח.
שלכם,

עמיר ריטוב
ראש המועצה

דבר ראש המועצה



כללי הרשמה לקייטנות
· פתיחת קייטנה מותנית במספר נרשמים מינימאלי.	
· מספר המקומות מוגבל בכל אחת מהקייטנות.	
· למועצה האזורית שמורה הזכות לשינויים ו/או תוספות לתכניות והפעילויות.	
· בחודשי הקיץ, כולל בתקופת הקייטנות מתבצעות עבודות הכנה במוסדות החינוך,   	

לשנת הלימודים תשפ”ג.
· יתכנו שינויים בכפוף להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות.	
· ובית ספר של החופש הגדול" מבוסס על מידע מהתוכנית 	 "גנים  המידע המופיע בתוכניות 

שהתקיימה בשנה שעברה, בסבסוד משרד החינוך. עד למועד פרסום החוברת טרם התקבלו 
ההנחיות  יהיו  הן  שיתקבלו  האחרונות  ההנחיות  כי  נבהיר  זו,  לשנה  החינוך  משרד  הנחיות 

הרלוונטיות.

אז איך נרשמים?
רישום באמצעות האינטרנט ע”י כרטיס אשראי במערכת ההרשמה

	 ./https://levhasharon-profile.signmeapp.co.il :לרישום לחץ כאן
בוחרים את הקייטנה הרלוונטית עבור ילדכם בעזרת שם המשתמש שלכם בתוכנת . 	

המרבליקס )לא קיים שם משתמש? זה הזמן להירשם!(
אישור תשלום יישלח לדוא”ל שמסרתם. יש לשמור את האישור למקרים של בירורים.. 	

תנאי תשלום: ניתן לשלם עד שלושה תשלומים.

הנחות לא יינתנו לקייטנות “בית הספר / גנים של החופש הגדול” קייטנת עמותת   הנחות:  
הספורט “הפועל לב השרון” וסדנאות התעמלות קרקע.  

ילד ראשון: תשלום מלא   
ילד שני: 0%	 הנחה לעלות הקייטנה הנמוכה יותר   

ילד שלישי ומעלה: 5%	 הנחה לעלות הקייטנה הנמוכה יותר   
ועדת הנחות: הנחות יינתנו למתאימים לאחר בחינת קריטריונים והגשת מסמכים מלאים למחלקת 

רווחה, לא יאוחר מיום 8.6.2022. באחריות ההורה לוודא שפנייתו התקבלה במחלקת רווחה:
09-7960205, ע״מ שתדון ב״ועדת הנחות״. ההורה ירשום את ילדיו לקייטנה לאחר קבלת התשובה 

מוועדת ההנחות. טופס בקשה נמצא באתר המועצה.



מדיניות החזרי כספים 

עד תאריך 18.6.22 לא ייגבו דמי טיפול עבור ביטול השתתפות

מתאריך ה-19.6.22 ייגבו 7% דמי טיפול עבור ביטול השתתפות

מתאריך ה-28.6.22 לא ניתן לקבל החזר כספי עבור ביטול השתתפות

במקרה של מחלה הנמשכת מעל חמישה ימים רצופים ומעלה, יינתן החזר של 50%  
בהצגת אישור רפואי בלבד ו/או אישורים נוספים על פי דרישה )לא תקף לבית ספר/גנים 

של החופש הגדול( 

הזיכויים יטופלו בסיום הקייטנות בלבד

 מועד סיום ההרשמה: 18/6/22
לאחר מועד זה הרישום יהיה על בסיס מקום פנוי 

החל מיום רביעי 18/5/22 יפעל מוקד הרשמה לקייטנות 
במשרדי המועצה האזורית לב השרון בין השעות 8:00-15:00 

בטלפון: 09-7960263 
 kit@lev-hasharon.com :ובמייל



עלות: 450 ₪ לילד עבור השתתפות בתוכנית.

* ייתכנו שינויים בהתאם להנחיות משרד החינוך 
ומשרד הבריאות

ני החופש הגדול
ג

למסיימי
טרום-טרום חובה

+ טרום חובה
בגני הילדים

במועצה 

 לאה לוטם
מנהלת מחלקת גני הילדים

מועד התוכנית:
3/7/22-21/7/22 )כולל( בימים א’-ה’, 

בין השעות 07:30-13:00
הרישום הינו לכל התוכנית –

לא ניתן להירשם לחלק מהתקופה

מקום הפעילות:
בגני הילדים בהם למדו כל השנה 

)מותנה במינימום 8	 נרשמים 
לפתיחת קייטנה בגן( 

* בהרשמה של פחות מ-8	 נרשמים, 
ייתכן איחוד גנים

הזנה:
באחריות ההורה לדאוג לארוחת בוקר 

בריאה ומזינה לילדים ובקבוק מים

התוכנית תכלול פעילויות מגוונות בהלימה לחזון 
החינוכי של המועצה ולדגשים של משרד החינוך:

מוכרות,  הצגות  כמו  ערכיות  חברתיות  פעילויות 
הילדים,  בהשתתפות  השכל  מוסר  בעלי  סיפורים 

סובלנות ועוד.

ויצירה,  אומנויות  בנושאי  והעשרה  הפגה  פעילויות 
פעילות גופנית, סביבה ומדע, מוזיקה עוד.

התוכנית תונחה על ידי גננות / סייעות וישולבו בה 
פעילויות שיועברו ע”י מדריכים ומפעילים חיצוניים

רווי דפני
רכזת קייטנת גני הילדים

ravi@lev-hasharon.com 

המידע המופיע בתוכניות 
"גנים ובית ספר של החופש הגדול" 

מבוסס על מידע מהתוכנית 
שהתקיימה בשנה שעברה, בסבסוד 

משרד החינוך. עד לשלב פרסום 
חוברת זו טרם פורסמו הנחיות משרד 
החינוך לשנה הנוכחית, לפיכך יתכנו 

שינויים במועדי התוכנית, בגילאי 
המשתתפים ובעלות. עם פרסום 
ההנחיות נפרסם עדכון למידע 

המופיע בחוברת.



התוכנית תכלול פעילויות מגוונות בהלימה לחזון החינוכי של המועצה ולדגשים של משרד החינוך.
המשך רציף של מסגרת הבוקר באווירה ביתית וכיפית עם הצוות המוכר והאהוב, חוגים והעשרות, 

ארוחת צהריים חמה, הפעלות באווירה ביתית וחווייתית עם הצוות המוכר והאהוב.
התוכנית תונחה על ידי סייעות וישולבו בה פעילויות שיועברו ע”י מדריכים ומפעילים חיצוניים

לגני הילדים
ובבתי הספר ״בין ההדרים״ 

ו״הדר השרון״
)למסיימי גני המועצה 

עד כיתה ב’(

מועד התוכנית:
3/7/22-21/7/22 )כולל( בימים א’-ה’, 

בין השעות 13:00-16:30
הרישום הינו לכל התוכנית –

לא ניתן להירשם לחלק מהתקופה
עלות: 960 ₪ לילד עבור השתתפות 
בתוכנית. כולל ארוחת צהריים חמה.

מועד התוכנית:
24/7/22-11/8/22 )כולל( בימים א’-ה’, 

הרישום הינו לכל התוכנית –
לא ניתן להירשם לחלק מהתקופה

עלות: 5			 ₪ לילד - בין השעות 7:30-13:00

         1680 ₪ לילד - בין השעות 7:30-16:30
כולל ארוחת צהריים חמה  

מקום הפעילות: בגני הילדים ובבתי הספר )מותנה במינימום 		 נרשמים( 

ני החופש הגדול

רו
ה

צ

מחזור אוגוסט - קייטנת צהרוניםמחזור יולי - צהרונים

* ייתכנו שינויים בהתאם להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות

 רותם עמוס
מנהלת המחלקה לנוער וחינוך מושלם

לימור רצבי
מנהלת מדור צהרונים ומעונות יום
meonot@lev-hasharon.com

המידע המופיע בתוכניות 
"גנים ובית ספר של החופש הגדול" 

מבוסס על מידע מהתוכנית 
שהתקיימה בשנה שעברה, בסבסוד 

משרד החינוך. עד לשלב פרסום 
חוברת זו טרם פורסמו הנחיות משרד 
החינוך לשנה הנוכחית, לפיכך יתכנו 

שינויים במועדי התוכנית, בגילאי 
המשתתפים ובעלות. עם פרסום 
ההנחיות נפרסם עדכון למידע 

המופיע בחוברת.



תוכנית “בית הספר של החופש הגדול” 
במועצה האזורית לב השרון ממשיכה גם השנה

התוכנית תכלול פעילויות מגוונות בהלימה לחזון החינוכי 
של המועצה ולדגשים של משרד החינוך:

פעילויות תרבות, למידה והעשרה בנושאי אמנויות, 
ספורט, חינוך סביבתי, קריאה להנאה ועוד

פעילויות חברתיות-ערכיות מעורבות ואחריות חברתית 
תרבות הפנאי ועוד

“ימי שיא” בנושאים ערכיים-חינוכיים

התוכנית תונחה על ידי גננות / מורים / מדריכים / 
סטודנטים / סייעות וישולבו בה פעילויות שיועברו 

ע”י מדריכים ומפעילים חיצוניים
עלות: 450 ₪ לתלמיד עבור השתתפות בתוכנית והסעה לזכאים.

* ייתכנו שינויים בהתאם להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות

למסיימי גני חובה 
בחטיבות הצעירות 
ומסיימי כיתות א’-ג’

הגדול
הספר של החופש 

ת 
בי

הגדול
הספר של החופש 

ת 
בי

מספר המקומות מוגבל.מהרו להירשם

מועד התוכנית:
3/7/22-21/7/22 )כולל( בימים א’-ה’, 

בין השעות 08:00-13:00
הרישום הינו לכל התוכנית –

לא ניתן להירשם לחלק מהתקופה

מקום הפעילות:
בבתי הספר בהם לומדים התלמידים 

במהלך השנה )מותנה במינימום נרשמים(

הזנה:
באחריות ההורה לדאוג לארוחת בוקר 

בריאה ומזינה לילדים ובקבוק מים

רונית רופא-הדרי
מנהלת המחלקה לחינוך

גילה ברנס
מנהלת היחידה לספורט ורכזת התכנית

gila@lev-hasharon.com
המידע המופיע בתוכניות 

"גנים ובית ספר של החופש הגדול" 
מבוסס על מידע מהתוכנית 

שהתקיימה בשנה שעברה, בסבסוד 
משרד החינוך. עד לשלב פרסום 
חוברת זו טרם פורסמו הנחיות 
משרד החינוך לשנה הנוכחית, 
לפיכך יתכנו שינויים במועדי 

התוכנית, בגילאי המשתתפים 
ובעלות. עם פרסום ההנחיות נפרסם 

עדכון למידע המופיע בחוברת.



התוכנית תכלול מגוון רב של פעילויות חווייתיות 
וחינוכיות, ימי בריכה, ימי שיא, פעילויות יצירה, 

לונה פארק, בלאגן, ספארי ועוד.
מדריכי הקייטנה הינם מדריכים בוגרים ומד”צים שהוכשרו 

להדרכה, בריכוזו של מדריך בוגר.

עלות: 50		 ₪ )בכפוף לאישור משרד החינוך( 
המחיר כולל הסעות 

* ייתכנו שינויים בהתאם להנחיות משרד החינוך 
ומשרד הבריאות

למסיימי 
כיתות א’-ו’

מועד התוכנית:
3/7/22-21/7/22 )כולל( בימים א’-ה’, 

בין השעות 08:00-13:00
הרישום הינו לכל התוכנית –

לא ניתן להירשם לחלק מהתקופה

מקום הפעילות:
קריית חינוך “דרור”

הזנה:
באחריות ההורה לדאוג לארוחת בוקר 

בריאה ומזינה לילדים ובקבוק מים

רותם עמוס
מנהלת המחלקה לנוער 

וחינוך משלים

שי ברוך
מנהל מדור חוגים ופנאי

tarbuth@lev-hasharon.com

קייטנת קיץ עולמי
קייטנת קיץ עולמי



אוהבים לשחק? לרקוד? להופיע? ייחודי למועצה אזורית לב השרון!
קייטנה המורכבת מסדנאות מקצועיות ברמה גבוהה לפיתוח מיומנויות במה והעצמה אישית. 

מנוהלת ע”י צוות מקצועי בעל ניסיון רב: דנה קבסהדנה קבסה - שחקנית, זמרת ומורה לפיתוח קול, בוגרת סמינר 
הקיבוצים ומנהלת סטודיו למשחק “לב הבמה” במ.א. לב השרון. בר חייטוב כחלוןבר חייטוב כחלון - מנהלת סטודיו 

Dance-B במועצה אזורית לב השרון, רקדנית כוריאוגרפית ומאמנת כושר בוגרת וינגייט.

בתכניתבתכנית  הקייטנההקייטנה  מגווןמגוון  סדנאותסדנאות  משחקמשחק  ומחולומחול-  
אימפרוביזציה בתיאטרון, היפהופ פריסטייל, פופ מיוזיקל 

שואו, משחק מול מצלמה, מחזות זמר, סטריט דנס, 
ברייקדנס, טכניקה וגמישות, חיזוק כושר גופני, משחקי 
תיאטרון, יסודות הכוריאוגרפיה, יצירת דמות ועמידה על 

במה, ימי שיא, בריכה ועוד...*
קבוצות מותאמות גיל, יחס אישי ופרטני לכל תלמיד/ה.

למידע נוסף: דנה קבסה - 052-4508050 
       בר חייטוב כחלון - 052-8175757

עלות: 490	 ₪ )בכפוף לאישור משרד החינוך(  
תוספת הסעה 00	₪. בימים מסוימים ייתכנו עיכובים 

 בזמן הגעת ההסעות עקב כניסה למושבים מרובים
* ייתכנו שינויים בהתאם להנחיות משרד החינוך 

ומשרד הבריאות

 לכיתות א׳-ו׳

ה
מ

ת אומנויות הב

טנ
יי

ק
ה

מ
ת אומנויות הב

טנ
יי

ק

מהרו להירשם

מספר המקומות מוגבל.

מחלקת נוער וחינוך משלים

מועד התוכנית:
3/7/22-21/7/22 )כולל( בימים א’-ה’, 

בין השעות 08:00-13:00
הרישום הינו לכל הקייטנה –

לא ניתן להירשם לחלק מהתקופה

במה פתוחה 

להופעות 

התלמידים 

במהלך 

קייטנה
ה

תי 
מנו

צילומי קליפ או

ת יצירות 
המתעד א

התלמידים*

מקום הפעילות:
סטודיו למחול ותיאטרון במתחם הפיס 

בבית ספר “דרור”.

הזנה:
באחריות ההורה לדאוג לארוחת בוקר 

בריאה ומזינה לילדים ובקבוק מים



ייהנו הילדים  ולחזק את היכולות המוסיקליות של הילדים. בנוסף  הקיץ הינו הזדמנות נפלאה לשפר 
מפעילויות כיפיות, מהמורים הטובים ביותר למוזיקה וממפגש עם ילדים נוספים המנגנים ושרים. 

בואו לחוויה מוזיקלית בלתי נשכחת! סדנאות מוזיקה איכותיות המיועדות לילדים ונוער המנגנים או שרים.

מה בתפריט:
נגינה בהרכב בליווי מדריך

סדנאות כתיבה והלחנה
)Cubase יצירת מוזיקה באולפן הביתי )לימוד תוכנת

סדנת קצב
קורס תיאוריה והרמוניה

ימי בריכה
הופעת סיום מרגשת על הבמה הגדולה

הקורסים והסדנאות מועברים ע”י מורים מנוסים 
למוזיקה וסאונד. הקייטנה מתקיימת בניהולו של יאן אורשנו

 - מנהל מרכז המוזיקה מ.א לב השרון, 052-5951982
עלות: 900	 ₪ )בכפוף לאישור משרד החינוך( 

תוספת הסעה 00	₪. בימים מסוימים ייתכנו עיכובים 
בזמן הגעת ההסעות עקב כניסה למושבים מרובים

* ייתכנו שינויים בהתאם להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות

מועד התוכנית:
3/7/22-21/7/22 )כולל( בימים א’-ה’, 

בין השעות 08:00-13:00
הרישום הינו לכל הקייטנה –

לא ניתן להירשם לחלק מהתקופה

מקום הפעילות:
קריית חינוך “דרור”

הזנה:
באחריות ההורה לדאוג לארוחת בוקר 

בריאה ומזינה לילדים ובקבוק מים

 לכיתות ד׳-ט׳
מיועד לילדים ונוער 
הרקע בנגינה או שירה

ק
טנת מרכז המוסי

יי
ק

ה
ק

טנת מרכז המוסי
יי

ק

מחלקת נוער וחינוך משלים



סדנאות  של  ימים  בשישה  חלק  לקחת  אתכם  מזמינות 
אקרובטי,  פס  ההתעמלות:  בתחום  ומקצועיות  חווייתיות 
אקרובטיקה  אומנותית,  מכשירים,  התעמלות  פרמידות, 

אווירית ועוד הרבה הפתעות ופעילויות מגוונות!!! 
פעילות בנושא תזונה, משחקים ועוד. 

במהלך הסדנאות נעבוד על שיפור ופיתוח גמישות, כושר, 
קורדינאציה, שיווי משקל, זריזות וכוח מתפרץ וכל זאת תוך 
הקניית ערכים של עבודה בצוות, שיתוף פעולה, וכן שיפור 

תחושת המסוגלות, הביטחון העצמי והעצמת 
המתעמלים/ות ברמה האישית והמקצועית. 

ומתקדמים  למתחילים  ורמה,  גיל  פי  על  פנימית  חלוקה 
כאחד )מתאים גם לילדים ללא ניסיון כלל(.

נוי  של  להתעמלות  האקדמיה  מטעם  הינם  הסדנאות  ימי 
ומיקה. הסדנאות מועברות על ידי צוות מקצועי ומנוסה, עם 

הרבה סבלנות ואהבה לילדים ולתחום. 

סיום הרשמה: סיום הרשמה: 9.7.20229.7.2022

מיועד 
לבוגרי גן חובה - י״ב

ע״
ק

ת התעמלות קר

או
דנ

ס
ע״״

ק
ת התעמלות קר

או
דנ

ס
״

מועד התוכנית:
 24/7/22-4/8/22

בימים ראשון, שלישי וחמישי 
)6 מפגשים( בין השעות 08:00-13:00

מקום הפעילות:
אולם לב הפרדס )אולם חדש, 
ממוזג ומאובזר בציוד מקצועי(

הזנה:
באחריות ההורה לדאוג לארוחת בוקר 

בריאה ומזינה לילדים ובקבוק מים.

האקדמיה להתעמלות של נוי ומיקה

מנהלות הסדנאות:מנהלות הסדנאות:
נוי נשרינוי נשרי, בעלת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, מאמנת מוסמכת מטעם מכון וינגייט 

בעלת למעלה מ-17 שנות ניסיון בהדרכה וניהול קבוצות תחרותיות ועממיות 
מיקה חןמיקה חן, בעלת תואר בתקשורת חזותית, בעלת סטודיו לעיצוב גרפי. מוסמכת מכון וינגייט, 

בעלת למעלה מ-8	 שנות ניסיון בהדרכת קבוצות עממיות ותחרותיות. 
למידע נוסף: מיקה חן - 052-8563400, נוי נשרי - 050-4652605

עלות: 900 ₪ * ישנה אופציה להרשמה עבור ימים בודדים  *קיימת אפשרות להסעה בתוספת תשלום, 
שימו לב - מחיר ההסעה מותנה במס’ הנרשמים ויתומחר לאחר סיום ההרשמה. 

* ייתכנו שינויים בהתאם להנחיות משרד החינוך ומשרד הבריאות

מחלקת נוער וחינוך משלים



הכדורגל,  בתחומי  במועצה,  הספורט  של  והמקצועית  התפעולית  הזרוע  היא  לספורט  העמותה 
דרכם,  מתחילת  ספורטאים  באיתור  מטפלת  העמותה  והאקרובטיקה.  ההתעמלות  הכדורסל, 
ליווי והתאמה ענפי לאורך כל שלבי התפתחותם, הפנייתם לקבוצות ברמה ובאופי מותאם, ועד 

לקבוצות הישג, כאשר הספורטאי מעוניין ויכול להשתלב בהן. 
בואו להכיר אותנו בקייטנות הקיץ, והצטרפו למגוון הפעילויות של מומחי עמותת הספורט במהלך 

השנה. הפעילות שלנו מתחילה מילדי הגנים ועד מסיימי תיכון בליגות הבכירות.
הפעילות מנוהלת בידי צוות מקצועי ומוביל.

קייטנות ספורט

קייטנת  כדורסלקייטנת כדורגל

עמותת הספורט לב השרון
העמותה לספורט ״הפועל״ לב השרון 

מקצוענות בספורט זה אנחנו!

הממוקם  חירות  במושב  הרגל  קט  במגרש 
חנן  ע"י  מנוהל  השחייה  לבריכת  בסמיכות 

רותם ודור סנדר.

מקצועיים,  כדורגל  אימוני  בקייטנה:  מה 
וטניס  סייף  ג'ודו,   - מגוונת  ספורט  פעילות 

שולחן. בנוסף ימי בריכה במושב חירות.
הקיטנה מאושרת ע"י משרד החינוך.

חמישה שבועות מלאים
3/7/2022 עד 4/08/2022 מיום א' עד יום ה'

הנחה  תינתן  בודד,  לשבוע  הרשמה  מינמום 
של 8% לנרשמים לכל ימי הקיטנה.

מספר המקומות מוגבל.
רכזי קיטנה: חנן רותם 052-4317095 

דור סנדר 054-4229829 

בקריית החינוך “דרור” בשני אולמות ממוזגים 
וחדשים.

מה בקייטנה: פעילויות כדורסל וספורט מגוונות, 
יציאה לימי כייף בסנימה סיטי ובאולינג. 

ימי בריכה במושב חירות, מתנפחים, ג’ודו, קרב 
מגע ועוד הרבה כייף.

הקיטנה מאושרת ע”י משרד החינוך.

ארבע שבועות
3/07/2022 עד 28/07/2022 מיום א’ עד יום ה’

מינימום הרשמה לשבוע בודד, מספר המקומות 
מוגבל.

רכז קיטנה: תומר חולי 052-3873020



מועדון האקרובטיקה מהמובילים במדינה שפועל ממש כאן בלב 
ובעולם,  בארץ  יוקרתיות  לתחרויות  ספורטאים  ושולח  השרון 
להתאמן,  בואו  כולם!  את  שמשגעת  לקייטנה  אתכם  מזמין 
 ללמוד, לחוות וליהנות מאקרובטיקה - הענף הכי מגניב ומרהיב!

בקייטנה שלנו הולכים על הידיים מהבוקר ועד הצהריים, עושים 
לחווית  וזוכים  ופליקפלאקים, עפים בטרמפולינה ענקית  סלטות 

ספורט משמעותית!

מנהלות אקרוג’ים ישראל:
חגית דיסקיןחגית דיסקין ראש תחום ההתעמלות והאקרובטיקה במכללת 

וינגייט, מאמנת ושופטת בינ”ל מהבכירות בישראל.
חן דיסקיןחן דיסקין קיטרוןקיטרון בעלת תואר שני במדעי ההתנהגות, מאמנת 
וכוריאוגרפית מהמובילות בארץ. צוות המאמנים האלופים של 

אקרוג’ים, יובילו את הילדים לערכים של ספורט ומקצוענות 
באווירה ייחודית, בכיף ובקלות!

לפרטים נוספים:
חן דיסקין קיטרון חן דיסקין קיטרון 054-6968869054-6968869

חגית דיסקין חגית דיסקין 054-7517520054-7517520

מחיר: 650 ש”ח לשבוע 
*שאלו אותנו על מחיר מיוחד לשלושה 

שבועות ומעלה 

הקייטנה האולימפית
של אקרוג’ים ישראל

מועד הקייטנה:
 11/8/22-17/7/22

בין השעות 08:00-13:00
*לא נדרש ניסיון קודם

קהל היעד:
לגילאי גן עד י”ב

מקום הפעילות:
אולם הספורט, ביה”ס הדר השרון, 

כפר הס



מועצה אזורית לב השרון

נמשכת ההרשמה לצהרונים במועצה 
לשנת תשפ”ג

צהרוני לב השרון מהווים המשך טבעי למסגרת הבוקר, 
מעניקים סביבה לימודית וחמה לילדים וממלאים את 

אחה”צ בתוכן והנאה.
מרחב מוכר לילדים	 
כח אדם מיומן ומנוסה	 
העשרות וחוגים קבועים	 
הפעלות והצגות בחגים	 
ארוחת צהרים חמה	 

טפסי ההרשמה ניתן להוריד מאתר המועצה:
www.lev-hasharon.com

בברכה,
 לימור רצבי

מנהלת מדור צהרונים
ומעונות יום

 רותם עמוס
מנהלת המחלקה לנוער 

וחינוך משלים
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