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אנו שמחים שהצטרפתם לקייטנת  2018!
מחזור א’ 1-19.7.18  מחזור ב’ 22.7-9.8.18  מחזור יול”א 1-9.8.18  מחזור ג’ 12-16.8.18

ה”אני מאמין” שלנו
אנחנו במרכז דור לוקחים על עצמנו להמשיך ולקיים את המוניטין שלנו - מחוייבות למצוינות.

 עבורנו, ‘חינוך לערכים בהנאה’ זו לא סיסמה ריקה – זו המשימה שלנו! אנו מחוייבים לעשות 

כל דבר אפשרי כדי להבטיח שהילדים שלכם יהנו וילמדו מהחוויה שלהם במהלך הקיץ. 

הכי חשוב: אנחנו דואגים לבטיחות ולביטחון שלהם בכל רגע! 

אנו מחוייבים:
להמשיך לחתור למצוינות ברמת איכות קייטנות הקיץ שלנו.  >>

<<  להבטיח כי קייטנות הקיץ מורשות לפעילות על פי החוק )רשיון עסק, אישור מנהלי קייטנות, 

אישור משרד החינוך, אישור קב”ט, אישור בטיחות, אישור כיבוי אש(.

לדבוק בכל תקנות הבטיחות והביטחון וליישם אותם בקפידה.  >>

<<  להבטיח את שלום הילדים, תוך הקפדה על שתיית מים מספקת, חבישת כובע ואספקת אזורים 

מוצלים להגנה מפני השמש.

לנהל את פעילות הקייטנה בעזרת אנשי צוות מקצועיים, מחוייבים ומיומנים.  >>

מתקיימת במרכז דור ללא יציאות!  אטרקציות ופעילויות - קייטנת  
הילדים ייהנו מימי כיף רטובים עם מתנפחי ענק, סדנאות העשרה ייחודיות למרכז דור כמו אילוף 

 כלבים, מג’יק לנד, צילום ‘בוק’ מגניב וסדנאות “ילדי דור העתיד” - רובוטיקה, מדענים צעירים, 

ד”ר דוליטל, נגרות ועוד... בנוסף, יחוו הילדים ימי ספורט ואתגר, הישרדות, אולימפיאדה, מסע בזמן - 

משחקים של פעם, מסע בשביל ישראל, מסע בין כוכבים ועוד.

המסלולים בקייטנת
אנו מציעים מגוון של מסלולים חווייתיים, לפי תחומי העניין השונים של הילדים, לבנים ולבנות כאחד:

חלומות
המקום בו חלומות מתגשמים

קטנטנים
גילאי 6-5

ספורט
כדורסל/כדורגל מונדיאל

רב תחומי
גילאי 6-10

החופש לבחור
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כללי - פעילות הקייטנה תתקיים בימים א’-ה’, בין השעות 13:00-7:45 )16:30-7:45 למשתתפי 
הצהרון במחזור השני בלבד(.

קבוצות ומסלולים - הילדים ישובצו לפי גילאים והמסלולים שיבחרו. חשוב לכם שילדכם יהיה יחד 

עם חבריו בקבוצה? בקשו מאתנו בעת הרישום ואנחנו נעשה כל מאמץ לאפשר זאת.

הסדרי ביטחון – הקייטנה נמצאת בשטח סגור ובו שומר ומגישי עזרה ראשונה במשך כל שעות 

הפעילות. במהלך הקייטנה מתקיימים סיורים יזומים של המוקד והמקום מצולם 24 שעות ביממה.

מתקני הפעילות - 5 חדרי סטודיו גדולים, חדר צהרון, 12 חדרי פעילות, חדר מולטימדיה, חדר אומנות, 

כולם ממוזגים. אולם ספורט גדול, מגרש טניס, 16 תאי שירותים ושטח רחבה מוצל.

צוות הקייטנה - הקבוצות מונות 25-18 ילדים, לכל קבוצה 2 מדריכים בגילאי 16-18 בעלי רקע 

בהדרכה, בפיקוחם של רכזים  בוגרים.

ארוחת עשר - כוללת לחמנייה עם שוקולד או ריבה ושתייה. בנוסף נהנים הילדים מפירות העונה. 

כמובן שניתן להביא גם אוכל מהבית...

לנרשמים לצהרון בלבד - בצהרים תוגש ארוחה חמה ואחר הצהרים יוגש פרי או כריך.  >>

מה קורה במהלך היום?
<<  הילדים מגיעים ל’ריכוז בוקר’ שיחל מהשעה 7:45 עם המדריכים הקבועים שלהם, שהכינו 

 עבורם פעילות חברתית לפתיחת היום. ההורים מתבקשים שלא להיכנס עם הילדים לתוך 

אולם הספורט בהגעתם בבוקר.

הילדים יוצאים לפעילות - כל הפעילויות קשורות ליום הנושא ולמסלול הנבחר.  >>

ארוחת עשר.  >>

המשך פעילויות לפי הלו”ז היומי.  >>

<<  מסיימי השעה 13:00 מתרכזים בשטח הפיזור | מסיימי השעה 16:30 מקבלים ארוחת צהריים 

כשרה הכוללת מנה בשרית, תוספת, ירקות ופירות. ניתן לקבל תחליף צמחוני.

<<  למסיימים ב-16:30 - לאחר ארוחת צהריים מתקיימת פעילות באולם ממוזג - סרט / הצגה / 

חוג מקצועי / פעילות חברתית.

פעילות פיזור וארוחה שלישית הכוללת פרי או כריך.  >>

אבדות - ליד השער הראשי תמוקם פינת אבדות ובה ירוכזו פרטי לבוש או ציוד שיימצאו על ידי 
אנשי הצוות.

 הנהלת הקייטנה אינה אחראית בכל צורה לאובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי הציוד של הילד/ים. 

יש להימנע מלהביא חפצי ערך וכסף לקייטנה.
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חשוב לדעת!
<<  ביום הקייטנה הראשון - התחלת הפעילות מותנית בהצגת הצהרה חתומה ע”י ההורים. ניתן 

יהיה לחתום על ההצהרה ביום זה אצל מדריך הקבוצה.

<<  הורה המביא את ילדו באיחור, לאחר תחילת הפעילות, ייגש עם הילד למשרד ויעדכן על 

הגעתו. נציגות המשרד היא זו שתביא את הילד למוקד הפעילות. 

<<  אנו ממליצים למרוח את הילדים בבוקר בקרם הגנה. כמו כן, חובה להביא כובע מידי יום.

<<  המדריכים דואגים שהילדים ישתו לאורך כל היום. עם זאת, רצוי לשלוח עם ילדכם בקבוק 

שתייה אישי.

<<  בסיומו של כל יום אנו שולחים את ילדכם הביתה רק עם מי שאושר על ידכם. במידה ויש 

שינויים, גם אם הם חד-פעמיים, דאגו לעדכן את המדריכים מראש. הורים המעוניינים שילדם 

ישוחרר בתום יום הקייטנה ללא ליווי, חייבים לציין זאת בהצהרה.

<<  הורים )או מלווים( הבאים לאסוף את ילדם מתבקשים להגיע בזמן. למען בטיחות הילדים, 

שערי הקייטנה יפתחו רק בשעה 13:00 )למשתתפי הצהרון במחזור שני ב-16:30(.

<<  המדריכים המקצועיים שלנו דואגים לילדכם במהלך היום. שתפו אותם במה שחשוב שידעו. 

צוות הרכזים נמצא גם הוא בשטח במהלך כל היום, במיוחד עבורם ועבורכם.

<<  לכל קבוצה תיפתח קבוצת וואטסאפ שמיועדת אך ורק לעדכונים חשובים. אנא הימנעו 

משיחות אישיות בקבוצה.

<<  בסוף כל שבוע תקבלו את עלון הקייטנה ובו סיכום השבוע שחלף ופירוט לגבי השבוע הקרוב. 

באופן זה, תוכלו לעקוב ולהיות חלק מפעילות הילדים.

<<  חשוב וכדאי להתעדכן באמצעות המייל / הפייסבוק לגבי לו”ז הקייטנה, שינויים ופעילויות 

מיוחדות.

דרכי התקשרות
טלפון: 09-7445888  >>

www.sport4all.co.il  :כתובתנו באינטרנט  >>

merkazdor@gmail.com  :מייל  >>

ולסיום...

להתראות בקייטנת  2018!


