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 2014י ליו

 2014חופשת הקיץ  -פרסום קייטנות ונופשונים

 משפחות יקרות שלום רב,

 חופשת הקיץ מתקרבת, וגם השנה אתם מוזמנים להצטרף אלינו לפעילויות הפנאי השונות.

טופס השארת הפרטים להרשמה תתבצע דרך  בבוקר. 00:.0בשעה  6....4ההרשמה תפתח ביום א'  

 האינטרנטי בקישור הבא:  הרישום

 מקוון קישור לטופס רישום 

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

. בהודעה יש לציין בבירור את rishum@alut.org.il  או לשלוח דוא"ל לכתובת 6296670-03שמספרו: 

שמכם, שם הילד, מס' הטלפון והמסגרת המבוקשת )נא להשאיר הודעה אחת בלבד(. אנו נחזור אליכם בתוך 

 על מנת לסייע במילוי הטופס המקוון. 72

 .ט"אלו למשרדי פיזית הגעה י"ע להרשם ניתן לא

לאחר סיום הרישום תתאפשר קבלה  .ניתן להשתתף במסגרת אחת בלבדלידיעתכם, עקב הביקוש הרב, 

 למסגרות נוספות על בסיס מקום פנוי.

 השארת הפרטים בטופס הרישום אינה מבטיחה קבלה למסגרת. 

 ליולי, תשובות לגבי הקבלה למסגרת יינתנו לאחר מועד זה. 00-יום א' הההרשמה תסתיים ב

http://tinyurl.com/mxv4map
http://tinyurl.com/mxv4map
mailto:rishum@alut.org.il
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 :2014להלן פירוט הקייטנות והנופשונים לחופשת הקיץ 

 קייטנות:

 תאריכים הפעילות מקום
 לבירורים קשר איש

 הפעילות תוכן לגבי
 הערות

 צפון

 24-27/8/14 שמיר קיבוץ
 450-1055541 רונה

albalas@gmail.com 

 4-15    לגילאי מיועד

 10:44 עד 44:84 הפעילות שעות

 11-24/4/10 כרמיאל - טבע"אלו
 'ליבוביץ עדי

40-8445584 

 8-15 לגילאי מיועדת

 15:44 -44:84מ הפעילות שעות

 מסילות קיבוץ קייטנת

 טרם הקייטנה קיום

 !!! סופית אושר

 בין דרור ס"בי לתלמידי מיועדת הקייטנה  11-24/4/10

  15 –6 הגילאים

 הכרמל חוף קייטנת

 :לבוגרים 1 מחזור

 17-21/8/14 

 : לצעירים 2 מחזור

24-28/8/14 

 הכרמל חוף ס"עו, סיוון

052-3480947 

 עציון ניר בקיבוץ+ 13 לגילאי – 1 מחזור

 החותרים בקיבוץ 6-13 לגילאי -2 מחזור

 מרכז

 דני בית – א"ת

 טרם הקייטנה קיום

 !!! סופית אושר

11-24/4/10   

 הירוק הכפר קייטנת

 

 מחזורים 3

  17-20/8: 1 מחזור

 '(ד-'א)

 : 2 מחזור

 '(ב,א',ו',ה)21-25/8

 רכזת, וידר מיקה

 הקייטנה

052-4554325 

 הקייטנה

 מיועדת

 בגיל לחניכים

6-21. 

 

 :השעות בין הפעילות

 15:00 ועד 8:30 

 השעה עד שישי בימי

12:45 

 תקווה פתח קייטנת
 ,גולדפרב אלינה

 הקייטנה רכזת

 הקייטנה

 מיועדת
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  26-29/8: 3 מחזור 

 '(ו -'ג)

050-2103814 

 

 

  לחניכים

 .5-21 בגיל 

 

 ג"בר בספארי קייטנה

  יחידנית למשולבים

 מחזורים ארבעה

 24.1-20.1: 1 מחזור

  8.4-1.4: 2 מחזור

 14.4-10.4: 3 מחזור

 11.4-21.4: 4 מחזור

 רצר גלית

 קייטנות רכזת

03-6305319 

 צמוד מלווה עם להגיע יש

 'ה עד' א לכיתות העולים ילדים

 אחרונים מקומות נותרו

 א"בת גלישה קייטנת
 25-28/8 

 

 זינר ברי

 הקייטנה; בגלישה קודם ניסיון נדרש לא 052-2591089

 אשר, 7 גיל מעל עצמאיים לחניכים מיועדת

 .לשחות יודעים
 גלישה קייטנת

 השרון בחבצלת
25-28/8 

 בוצר נועה

450-5845244 

  – לציון ראשון

 אליהו רמת ס"מתנ

 סופית אושר טרם

20-21.4 
 לי – שי

454-1210254 

 ומעלה-6 בגילאי לחניכים מיועדת הקייטנות

 :השעות בין הפעילות

 15:00 השעה ועד 8:30

 בכותר ים בת קייטנת

 פיס
20-21.4.10 

 6-12 בגיל וגבוה בינוני בתפקוד לחניכים מיועדת הקייטנה

 5080563-03:  בטלפון ס"המתנ דרך מתבצע הרישום

 מודיעין קייטנת

 :1 מחזור

 11-21.4.10 

 : 2 מחזור

24-28/8/14. 

 .6-21 לגילאי מיועדת

 08-9702210: מודיעין ס"מתנ דרך ההרשמה

 ודרום שפלה

 גלישה קייטנת

 אשדוד
20-24.4.10 

 שמעון בן אביגאל

 הקייטנה רכזת

054-6907720 

 4-18 בני  לילדים מיועדת הגלישה קייטנת

 .לשחות יודעים ואשר גבוה בתפקוד

 אשדוד קייטנת

 צומת, המופלא בחלל

 שמעון בן אביגאל 17-20/8/14
-186 הגילאים בין לחניכים מיועדת הקייטנות
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 הלום עד

 

 הקייטנה רכזת 

054-6907720 

. 

 :השעות בין הפעילות

 15:00 השעה ועד 8:30

 20-21/4/10 יבנה קבוצת קייטנת

 הררי משה

 הקייטנה רכז

052-3923180 

 .6-21 הגילאים בין לחניכים מיועדת הקייטנה

 השעה ועד 8:30:השעות בין הפעילות

15:00 

 דורון אורלי 11-24.4.10 הנגב שער קייטנת

 במסגרת הנמצאים לילדים מיועדת הקייטנה

 השנה במהלך

 דורון אורלי אצל מתבצע הרישום

 11-24.4.10 אשקלון

 ,קפ נופר

08-6431528 

 :סלולארי

052-6026497 

 יסודי ס"ב לגילאי מיועדת הקייטנה

 

 שבע באר קייטנת

 
11-21.4.10 

  ,קפ נופר

08-6431528 

 :סלולארי

052-6026497 

 .6-21 הגילאים בין לחניכים מיועדת הקייטנה

 :השעות בין הפעילות

 15:00 השעה ועד 8:00

 

 נופשונים:

 לפרטים תאריכים הנופשון

 צובה קיבוץ, צובה במלון נופשון

 ירושלים הרי

 

 21-28.4.10 -1 מחזור

 28-81.4.10 - 2 מחזור
 452-0221125 רותם

 454-2511228 אור 17-20/8/14  המלח ים נופשון

 נופשוני

 טבע"אלו

 כרמיאל

 גבוה לתפקוד  נופשון
 25/1/10-20 – 02- 1. גילאי

 18/4/10-11 – 1.-1. גילאי
 'ליבוביץ עדי

40-8445584 
 משפחות נופשוני

 :נופשון מחזורי שני

 21-28/4/10/ - 1 מחזור

 24-84/4/10 – 2 מחזור

http://alut.org.il/wp-content/uploads/2014/07/nufshonbogrim2014.pdf
http://alut.org.il/wp-content/uploads/2014/07/nufshontichon2014.pdf
http://alut.org.il/wp-content/uploads/2014/07/nufshon_family_2014.pdf
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  יש לעשות ישירות מול אנשי הקשר המצוינים בטבלה. -את הבירורים על התכנית והפעילות 

סכום זה  .₪ 100 -ולנופשון ₪ 50על מנת להבטיח מקום במסגרת יש לשלם בזמן הרישום לקייטנה 

שבועיים מיום פתיחת המסגרת, יוחזרו  מהווה דמי רישום וחלק מהתשלום למסגרת. במידה והרישום יבוטל עד

 לא יוחזרו דמי הרישום.   -דמי הרישום במלואם, במידה ויבוטל הרישום לאחר מועד זה 

 מספר המקומות מוגבל. 

 6....00ההרשמה תיסגר ב. 

 .פעילות הקייטנה / נופשון מותנית במספר נרשמים מינימאלי 

 ד לאחר אישור ההרשמה יש לפנות לעו"ס ברשות המקומית כדי לטפל בטפסי השמה.מי

 הסעות לקייטנה ולנופשון באחריות ההורים בלבד )למעט נופשון ים המלח(.

 והאיסוף ההגעה בשעות לדייק נא

ילדים המוכרים על ידי היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם זכאים להשתתפות במימון הקייטנה/הנופשון 

 על ידי הרווחה.

ההשתתפות מחייבת הגשת טופס השמה או תשלום בגובה טופס ההשמה, וזאת בנוסף לתשלום 

ברשות המקומית השתתפות ההורים.ע"מ לקבל את מימון הרווחה בפעילות, יש לגשת למח' הרווחה 

 ולבקש טופס השמה. יש לציין בפני העובדת הסוציאלית:

 עבור קייטנה:

 לציין את שם המסגרת והתאריכים. - 4701; סמל התעריף 201479סמל מסגרת 

 עבור נופשון:

לציין את שם המסגרת, תאריך ומספר יחידות הנופשון  –4609; סמל התעריף 201478סמל מסגרת 

    הנדרשות.

 במסגרת אינו מובטח עד להסדרת התשלום והעברת טופס ההשמה לידי אינה.מקומכם 

 מצפים לראותכם...

 בברכת חופשה נעימה,

 moshi@alut.org.il  מושי באום

 ofera@alut.org.il   אביגדורי עפר  

 

 , אלו"טצוות הפנאי 

mailto:moshi@alut.org.il
mailto:ofera@alut.org.il
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 שמיר קיבוץב קייטנה

 .20-21.4.10בתאריכים תיערך הקייטנה 

 .10:44-שעה ותסתיים ב 4:84הפעילות תחל בכל יום בשעה 

רחצה בבריכה, מפעילים חיצוניים, טיולים,סדנה וסיור במפעל שוקולד   ת פעילות מגוונת הכוללת:ות כוללוהתכני

 והפעלות נוספות.

 , אנא מהרו להירשם בכדי למנוע אי נעימות בהמשך.לעשרה חניכיםמספר המקומות בקייטנה מוגבל 

 את הקייטנה מלווה צוות מנוסה המתוגבר במתנדבים.

 .4-15הקייטנה מיועדת לגילאי 

לאלו שאינם חברים  884-שקלים לחברי אלו"ט ו 244עלות הקייטנה הינה טופס השמה ובנוסף תשלום של 

 באלו"ט.

זכאיות לקבל טופס השמה לקייטנה  -משפחות המוכרות ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה

המהווה חלק מהתשלום. כדי לקבל את טופס ההשמה יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות המקומית ולבקש 

 טופס השמה לקייטנה לפי הפרטים הבאים:

 . 6-06..1..0: ךתארי .6.0סמל תעריף:  00.6.2סמל מסגרת:  שמיר  : קייטנת אלו"טשם המסגרת

 ..212110, גבעתיים .אלו"ט, רח' כורזין את הטופס יש להעביר לאינה לכתובת : 

 .1.26..01-2העתק ניתן לשלוח לפקס 

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

 מספר המקומות מוגבל 

  נרשמיםפתיחת הקייטנה תלויה במינימום 

 

 ניתן להירשם בקישור הבא: 

http://tinyurl.com/mxv4map 

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

 .rishum@alut.org.ilאו לשלוח דוא"ל לכתובת   5285514-48שמספרו: 

     לפרטים:

 450-1055541רונה   

albalas@gmail.com 

http://tinyurl.com/mxv4map
http://tinyurl.com/mxv4map
mailto:rishum@alut.org.il
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 טבע"אלו קייטנת

 .11-24.4.10בתאריכים תיערך  קייטנהה

 .15:44-ותסתיים ב 4:84הפעילות תחל בכל יום בשעה 

 ועוד.ג'מבורי , ספורט , משחקים מוסיקה, הפעלות מים, יצירה ת פעילות מגוונת הכוללת:ות כוללוהתכני

 הצוות המלווה הינו בעל ניסיון בעבודה עם ילדים על הרצף האוטיסטי

 , אנא מהרו להירשם בכדי למנוע אי נעימות בהמשך.לעשרה חניכיםמספר המקומות בקייטנה מוגבל 

 .4-15הקייטנה מיועדת לגילאי 

לאלו שאינם חברים  814-שקלים לחברי אלו"ט ו 824עלות הקייטנה הינה טופס השמה ובנוסף תשלום של 

 באלו"ט.

זכאיות לקבל טופס השמה לקייטנה  -משפחות המוכרות ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה

המקומית ולבקש המהווה חלק מהתשלום. כדי לקבל את טופס ההשמה יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות 

 טופס השמה לקייטנה לפי הפרטים הבאים:

 .6.0סמל תעריף:  00.6.2סמל מסגרת:  באלוטבע  : קייטנת אלו"טשם המסגרת

 .  ..-6..00.1תאריכים: 

 ..212110, גבעתיים .אלו"ט, רח' כורזין את הטופס יש להעביר לאינה לכתובת : 

 .1.26..01-2העתק ניתן לשלוח לפקס 

 רת אינו מובטח עד להסדרת התשלום ושליחת טופס ההשמה חתום.מקומכם במסג

 מספר המקומות מוגבל 

 פתיחת הקייטנה תלויה במינימום נרשמים 

 ניתן להירשם בקישור הבא: 

http://tinyurl.com/mxv4map 

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

 .rishum@alut.org.ilאו לשלוח דוא"ל לכתובת   5285514-48שמספרו: 

 לפרטים:

 40-8445584    ץ'ליבובי עדי 

adil@alut.org.il 

 

     

http://tinyurl.com/mxv4map
http://tinyurl.com/mxv4map
mailto:rishum@alut.org.il
mailto:adil@alut.org.il
mailto:adil@alut.org.il
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   קייטנות חוף הכרמל

 תיערך בשני מחזורים: הפעילות

 +(:18) לבוגרים  1מחזור

 במועדון הנוער של בני עקיבא בניר עציון 17-21/8/14 

  (:18-5לצעירים ) 2מחזור 

 .במועדון של קיבוץ החותרים 24-28/8/14

 .10:44-ב ותסתיים 4:84הפעילות תחל בכל יום בשעה 

 ת פעילות מגוונת הכוללת: מוסיקה, הפעלות מים, יצירה, תיאטרון, משחקים ועוד.ות כוללוהתכני

 , אנא מהרו להירשם בכדי למנוע אי נעימות בהמשך.לעשרה חניכיםמספר המקומות בקייטנה מוגבל 

לאלו שאינם חברים  884-שקלים לחברי אלו"ט ו 244הינה טופס השמה ובנוסף תשלום של  :עלות הקייטנה

 באלו"ט.

זכאיות לקבל טופס השמה לקייטנה  -משפחות המוכרות ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה

המהווה חלק מהתשלום. כדי לקבל את טופס ההשמה יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות המקומית ולבקש 

 טופס השמה לקייטנה לפי הפרטים הבאים:

 .6.0סמל תעריף:  00.6.2סמל מסגרת:  חוף הכרמל  ט: קייטנת אלו"שם המסגרת

 . 6-06..01.1/  ..-6..00.1תאריכים: 

 ..212110, גבעתיים .אלו"ט, רח' כורזין את הטופס יש להעביר לאינה לכתובת : 

 .1.26..01-2העתק ניתן לשלוח לפקס 

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

 מספר המקומות מוגבל 

 פתיחת הקייטנה תלויה במינימום נרשמים 
 

 ניתן להירשם בקישור הבא: 

http://tinyurl.com/mxv4map 

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

 .rishum@alut.org.ilאו לשלוח דוא"ל לכתובת   5285514-48שמספרו: 

     לפרטים:

 , עו"ס חוף הכרמלסיוון

052-3480947     

http://tinyurl.com/mxv4map
http://tinyurl.com/mxv4map
mailto:rishum@alut.org.il
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  קייטנות פתח תקווה והכפר הירוק

 תיאטרון ועוד... בריכה,הקייטנות יכללו פעילויות מגוונות הכוללות: פעילות מוזיקה, יצירה, ספורט,

 בכל טווח התפקודים. –הקייטנות מיועדות לילדים על הרצף האוטיסטי 

-ב באמצע השבוע, בימי שישי הפעילות תסתיים 15:44-ותסתיים ב 4:84הפעילות תחל בכל יום בשעה 

12:05. 

 .נא להקפיד על שעת הגעה ואיסוף

 ומעלה בחלוקה  5, ומיועדת לגילאי 11מתקיימת במבנה אלו"ט ברחוב זליג בס  –פ"ת הקייטנה ב

 לקבוצות גיל.

  ומעלה בחלוקה לקבוצות גיל. 5תיערך במתחם הכפר הירוק, ומיועדת לגילאי בכפר הירוק הקייטנה 

מקצועי ומנוסה בעבודה עם אנשים על הרצף האוטיסטי ומתוגבר הצוות המלווה את הקייטנה הינו צוות 

 ..במתנדבים

למי שאינו חבר  ₪ 814 -לחבר אלו"ט ו  ₪ 824עלות הקייטנה הינה טופס השמה }או תשלום בגובה הסכום{+ 

 אלו"ט.

 ללא טופס השמה ניתן לשלם בגובה תעריף ההשמה.

זכאיות לקבל טופס השמה  -במשרד הרווחהמשפחות המוכרות ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם 

לקייטנה המהווה חלק מהתשלום. כדי לקבל את טופס ההשמה יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות 

 המקומית ולבקש טופס השמה לקייטנה לפי הפרטים הבאים:

 .6.0סמל תעריף:  00.6.2סמל מסגרת:  : קייטנת אלו"ט, כפר ירוק/פ"תשם המסגרת

 הפעילותנא לציין את תאריך 

. העתק ניתן .212110גבעתיים  .את הטופס יש להעביר לאינה באלו"ט לכתובת: אלו"ט, רח' כורזין 

 לידי אינה. 1.26-01..2לשלוח לפקס  

 ניתן להירשם בקישור הבא: 

http://tinyurl.com/mxv4map 

תם בבעיה במילוי הטופס, ניתן להתקשר ולהשאיר הודעה בטלפון במידה ואין נגישות למחשב או שנתקל

 .rishum@alut.org.ilאו לשלוח דוא"ל לכתובת   48-5285514שמספרו: 

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

 :לפרטים 

http://tinyurl.com/mxv4map
http://tinyurl.com/mxv4map
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 .020-0.011לפ"ת : אלינה   020-6226102הכפר הירוק : מיקה 
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 קייטנת גלישת גלים בחופשת הקיץ בת"א 

 נוספת פעם פעולה ישתפו ט"אלו ועמותת, הישראלי הגלישה מועדון

 .הקיץ בחופשת לקייטנה

 

 :מיקומים שני בין לבחור ניתן

 דולפינריום, בירד בלו חוף 

 השרון חבצלת ,נעורים חוף 

 

  52-58.8.82: התאריכים בין

 .85:00 עד 00:00 בין: הפעילות שעות

-17ניתן לתאם ימים ושעות ובתיאום מראש מול מועדון הגלישה ובין התאריכים   

29.8 

 .לשחות יודעים אשר האוטיסטי הרצף על עצמאיים לחניכים מיועדת הקייטנה

 צמוד במדריך ילווה ילד כל כאשר, הגלים גלישת רזי את החניכים ילמדו בקייטנה

 .הפעילות לשעות

 :כוללת הפעילות

 עיוני לימוד* 

 מעשי לימוד* 

 חניך לכל צמוד מדריך – אישי הדרכה צוות** 

 למים כניסה המאפשרת, גלישה חליפת הצורך במידת יקבל חניך כל – לבוש* 

 .לקור הרגישות את ומונעת

 .חמים מים מקלחות, ממוזגת לימוד כיתת – המועדון במתחם* 

 למי שאינו חבר אלו"ט. ₪ 200לחברי אלו"ט,  ₪ 120עלות השתתפות הינה טופס השמה + 
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 ללא טופס השמה ניתן לשלם בגובה תעריף ההשמה.

זכאיות לקבל טופס השמה  -משפחות המוכרות ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה

לקייטנה, המהווה חלק מהתשלום. לקבלת טופס השמה יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות המקומית 

 הפרטים הבאים:ולבקש טופס השמה לקייטנה לפי 

 .6.0סמל תעריף:  00.6.2סמל מסגרת:  קייטנת אלו"ט, גלישה שם המסגרת: 

 .בציון התאריך המדויק

 ..212110, גבעתיים .אלו"ט, רח' כורזין את הטופס יש להעביר לאינה לכתובת: 

 .1.26..01-2העתק של הטופס ניתן לשלוח לפקס 

 והעברת טופס ההשמה לידי אינה.מקומכם במסגרת אינו מובטח עד להסדרת התשלום 

 ניתן להירשם בקישור הבא: 

http://tinyurl.com/mxv4map 

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

 .rishum@alut.org.ilאו לשלוח דוא"ל לכתובת   48-5285514שמספרו: 

 לפרטים:

 025-5208080 –ברי זינר, מנהל ביה"ס לגלישה 

 025-2000202 –)חוף נעורים(  מנהל מקצועי –טל מצ'ורו 

 

 בברכה,

 גלי זינר, מנהל מועדון הגלישה הישראלי

 מסגרות הקיץ, אלו"ט עפר אביגדורי, רכז

 surf healing: http://www.surfershealing.org/typicalday.htmלפרטים על ענף ה 

 http://israelsurfclub.co.il/default.aspxמועדון הגלישה הישראלי 

 

 

 

http://tinyurl.com/mxv4map
http://tinyurl.com/mxv4map
http://www.surfershealing.org/typicalday.htm
http://israelsurfclub.co.il/default.aspx
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 המסגרת טרם אושרה סופית – ראשון לציון –במתנ"ס רמת אליהו קיץ קייטנת 

 )ימים ראשון עד רביעי( ..-6..00.1הפעילות תיערך בין התאריכים 

 .15:44-ותסתיים ב 4:84הפעילות תחל בכל יום בשעה 

 , יצירה, משחקים ועוד.ובריכה ת פעילות מגוונת הכוללת: מוסיקה, הפעלות מיםות כוללוהתכני

 , אנא מהרו להירשם בכדי למנוע אי נעימות בהמשך.לעשרה חניכיםמספר המקומות בקייטנה מוגבל 

 .21ועד  5הקייטנה מיועדת לחניכים מגיל 

לאלו שאינם חברים  814-שקלים לחברי אלו"ט ו 824של עלות הקייטנה הינה טופס השמה ובנוסף תשלום 

 באלו"ט.

 ללא טופס השמה ניתן לשלם בגובה תעריף ההשמה.

זכאיות לקבל טופס השמה לקייטנה  -ה לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחהמשפחות המוכרות ביחיד

המהווה חלק מהתשלום. כדי לקבל את טופס ההשמה יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות המקומית ולבקש 

 טופס השמה לקייטנה לפי הפרטים הבאים:

 . ..-6..00.1: ךתארי .6.0 סמל תעריף:  00.6.2סמל מסגרת: נווה אליהו : קייטנת אלו"ט, שם המסגרת

 ..212110, גבעתיים .אלו"ט, רח' כורזין את הטופס יש להעביר לאינה לכתובת : 

 .1.26..01-2העתק ניתן לשלוח לפקס 

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

 מספר המקומות מוגבל 

 פתיחת הקייטנה תלויה במינימום נרשמים 

 

 ניתן להירשם בקישור הבא: 

http://tinyurl.com/mxv4map 

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

 .rishum@alut.org.ilאו לשלוח דוא"ל לכתובת   5285514-48שמספרו: 

 

 

 

http://tinyurl.com/mxv4map
http://tinyurl.com/mxv4map
mailto:rishum@alut.org.il
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 ים-מרכז קהילתי כותר הפיס בתעל הרצף האוטיסטי ב קייטנה לילדים

 ,שלום למשפחות

 . ים בבת" הפיס כותר" קהילתי במרכז לילדכם  קיץ קייטנת פתיחת על לכם להודיע חיםשמ אנו

 ים'.-בשיתוף אגף הרווחה בת ים, אלו"ט והמרכז הקהילתי 'כותר הפיס בת תפעלהקייטנה  

  .גבוה-תפקוד בינוניב  המאובחנים על רצף האוטיזם 18-1בגילאי  הקייטנה מיועדת לילדים :אוכלוסיית היעד

 הקייטנה:  מסגרת

 2/. ארבעה ימים מלאים משעה  42-41/2/4/72אשון עד רביעי בין התאריכים : הקייטנה תפעל בימים ר://-
 תכלול פעילויות מגוונות: מוזיקה, יצירה, יציאות לאתרים מתאימים, ספורט ועוד...  . הקייטנה  //:70

 .בהתאם לסדר יום קבוע. לו"ז מסודר ישלח להורים 

  ת .בקייטנה יוגשו ארוחות בוקר וארוחות צהריים חמו 

 מספר המקומות מוגבל. !הקדימו להירשם 

 .קיום הקייטנה תלוי באישור משרד הרווחה 

  .צוות הקייטנה הינו צוות מקצועי ובעל רקע בעבודה עם האוכלוסייה 

 אשר ישולמו ישירות לכותר  הפיס בבת ים. ₪ 844 עלות הקייטנה הינה טופס השמה ובנוסף

 מורן  .020-2.0441, 01-02010241הרישום לקייטנה הינה ישירות למזכירות 

זכאיות לקבל טופס השמה  -משפחות המוכרות ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה

המהווה חלק מהתשלום. כדי לקבל את טופס ההשמה יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות המקומית  ,לקייטנה

 ולבקש טופס השמה לקייטנה לפי הפרטים הבאים:

 1/60.6-06/.0: תאריך .6.0סמל תעריף:  00.6.2סמל מסגרת:  נת אלו"ט, בת ים: קייטשם המסגרת

 .   0.21211גבעתיים  .את טופס ההשמה יש להעביר לאינה באלו"ט לכתובת: אלו"ט, רח' כורזין 

 לידי אינה. 1.26-01..2העתק ניתן לשלוח לפקס  

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

 נשמח לראותכם,

 כותר הפיס-מרכז קהילתי  –רכזת צרכים מיוחדים  –מורן דודגר 

 מנהל כותר פיס –אורן בולנדי   

 רכז מסגרות הקיץ, אלו"ט –עפר אביגדורי  
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 מודיעין קייטנת

 : הקייטנה תיערך בשני מחזורים

 11-21/4/10בין התאריכים  מחזור ראשון

  20-28/4/10בין התאריכים  מחזור שני

  .)הקייטנה תתקיים במועדון הנוער במכבים )ליד המרכז המסחרי 

  10:44, ביום חמישי הפעילות עד השעה 15:44-ותסתיים ב 44:44הפעילות תחל כל יום בשעה 

  בחלוקה לקבוצות גיל 5-21בכל טווח התפקודים בגילאי  –הקייטנה מיועדת לילדים על הרצף האוטיסטי ,

 בהתאם לנרשמים.

 הצוות המלווה את הקייטנה הינו צוות מנוסה בעבודה עם ילדים על הרצף האוטיסטי ובתגבור מתנדבים.

 ההסעה והאיסוף הינם באחריות ההורים.

 בתוכנית הקייטנה: רחצה בבריכה, והפעלות מגוונות )מוזיקה, יצירה, ספורט, מתנפחים ועוד(.

  צהריים חמה.הקייטנה כוללת ארוחת בוקר וארוחת 

 אשר ישולמו ישירות למתנ"ס. ₪ 054עלות הקייטנה הינה טופס השמה + תשלום של 

זכאיות לקבל טופס השמה לקייטנה  -משפחות המוכרות ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה

 המהווה חלק מהתשלום. כדי לקבל את טופס ההשמה יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות המקומית ולבקש

 טופס השמה לקייטנה לפי הפרטים הבאים:

 בציון התאריך אליו נרשמתם. 0141סמל תעריף:  241018סמל מסגרת:  קייטנת אלו"ט, מודיעיןשם המסגרת: 

. העתק ניתן 5854841גבעתיים  1את טופס ההשמה יש להעביר לאינה באלו"ט לכתובת: אלו"ט, רח' כורזין 

 לידי אינה. 48-5114180לשלוח לפקס  

 , 026-4.21202לפרטים על תוכן הקייטנה ניתן לפנות לטובה 

 .020-2101661חן, רכזת צרכים מיוחדים  -או לבת

 הרשמה לקייטנה : 

2שלוחה מספר  8142214-44נא להירשם במזכירות המתנ"ס במספר   

 מספר המקומות מוגבל 
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  קייטנת גלישת גלים בחופשת הקיץ באשדוד 

 

מיחדת גל, ועמותת אלו"ט ישתפו פעולה לקייטנה -מועדון לי

 בחופשת הקיץ.

גל בין -במועדון לי 20-24.4הקייטנה תתקיים בתאריכים 

 4:84-10:84השעות 

 אשר יודעים לשחות. 4-18בגילאי  על הרצף האוטיסטיבתפקוד גבוה  הקייטנה מיועדת לחניכים עצמאיים

 את רזי גלישת הגלים,מדו יתנסו ויל החניכיםבמסגרת הקייטנה 

 .הקייטנה תלווה על ידי מדריך מקצועי מטעם מועדון הגלישה

 ורכזת מקצועית מטעם אלו"ט

 הפעילות כוללת:

 לימוד עיוני     תרגול מעשי  פעילות חברתית 

  משחקי חוף בילוי משותף 

העמותה  –מטעם האקדמיה לגולשים בעת הכניסה למים ילווה כל חניך על ידי מתנדב  –** צוות הדרכה אישי 

 לקידום הגלישה באשדוד.

 גלישה, המאפשרת כניסה למים ומונעת אתהרגישות לקור. חולצתכל חניך יקבל  –* לבוש 

 למי שאינו חבר אלו"ט. ₪ 4.0לחברי אלו"ט,  ₪ 240עלות השתתפות הינה טופס השמה + 

 ללא טופס השמה ניתן לשלם בגובה תעריף ההשמה.

זכאיות לקבל טופס השמה  -המוכרות ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחהמשפחות 

לקייטנה, המהווה חלק מהתשלום. לקבלת טופס השמה יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות המקומית 

 ולבקש טופס השמה לקייטנה לפי הפרטים הבאים:

 .6.0סמל תעריף:  00.6.2סמל מסגרת:   , גלישה אשדודקייטנת אלו"טשם המסגרת: 

 .בציון התאריך המדויק

 ..212110, גבעתיים .אלו"ט, רח' כורזין את הטופס יש להעביר לאינה לכתובת: 

 .1.26..01-2העתק של הטופס ניתן לשלוח לפקס 

 מקומכם במסגרת אינו מובטח עד להסדרת התשלום והעברת טופס ההשמה לידי אינה.
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 ניתן להירשם בקישור הבא: 

http://tinyurl.com/mxv4map 

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

 .rishum@alut.org.ilאו לשלוח דוא"ל לכתובת   5285514-48שמספרו: 

 

 לפרטים:

  ahava_26@hotmail.frרכזת פנאי אשדוד , אלו"ט  סימון, -אביגאל בן

 022-6020086, 08-822055 –גל-שירן בוכבוט, מועדון לי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://tinyurl.com/mxv4map
http://tinyurl.com/mxv4map
mailto:rishum@alut.org.il
mailto:%20ahava_26@hotmail.fr
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 החלל המופלא –קייטנת אשדוד 

 )ימים ראשון עד רביעי( ..-6..00.1תיערך בין התאריכים  קייטנהה

 .15:44-ותסתיים ב 4:84הפעילות תחל בכל יום בשעה 

 מקום הפעילות:

 החלל המופלא בצומת עד הלום –אשדוד 

 , משחקים ועוד.מתנפחיםת פעילות מגוונת הכוללת: מוסיקה, הפעלות מים, יצירה, ות כוללוהתכני

 להירשם בכדי למנוע אי נעימות בהמשך., אנא מהרו לעשרה חניכיםמספר המקומות בקייטנה מוגבל 

 .18ועד  5הקייטנה מיועדת לחניכים מגיל 

לאלו שאינם חברים  814-שקלים לחברי אלו"ט ו 824עלות הקייטנה הינה טופס השמה ובנוסף תשלום של 

 באלו"ט.

ה זכאיות לקבל טופס השמה לקייטנ -משפחות המוכרות ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה

המהווה חלק מהתשלום. כדי לקבל את טופס ההשמה יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות המקומית ולבקש 

 טופס השמה לקייטנה לפי הפרטים הבאים:

 . ..-6..00.1: ךתארי .6.0סמל תעריף:  00.6.2סמל מסגרת:  : קייטנת אלו"ט, אשדודשם המסגרת

 ..212110, גבעתיים .זין אלו"ט, רח' כוראת הטופס יש להעביר לאינה לכתובת : 

 .1.26..01-2העתק ניתן לשלוח לפקס 

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

 מספר המקומות מוגבל 

 פתיחת הקייטנה תלויה במינימום נרשמים 

 ניתן להירשם בקישור הבא: 

http://tinyurl.com/mxv4map 

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

 .rishum@alut.org.ilאו לשלוח דוא"ל לכתובת   5285514-48שמספרו: 

 458-4240215אביגאל בן סימון 

  ahava_26@hotmail.frרכזת פנאי אשדוד   

http://tinyurl.com/mxv4map
http://tinyurl.com/mxv4map
mailto:rishum@alut.org.il
mailto:%20ahava_26@hotmail.fr
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 אשקלון בקייטנות הקיץ 

 )ימים ראשון עד רביעי( ..-6..00.1הפעילות תיערך בין התאריכים 

 .15:44-ותסתיים ב 4:84הפעילות תחל בכל יום בשעה 

 מקום הפעילות:

 מתנ"ס נווה אילן –אשקלון 

 , משחקים ועוד.ספורטת פעילות מגוונת הכוללת: מוסיקה, הפעלות מים, יצירה, ות כוללוהתכני 

 , אנא מהרו להירשם בכדי למנוע אי נעימות בהמשך.לעשרה חניכיםמספר המקומות בקייטנה מוגבל 

 .12ועד  5הקייטנה מיועדת לחניכים מגיל 

לאלו שאינם חברים  814-קלים לחברי אלו"ט וש 824עלות הקייטנה הינה טופס השמה ובנוסף תשלום של 

 באלו"ט.

זכאיות לקבל טופס השמה לקייטנה  -משפחות המוכרות ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה

המהווה חלק מהתשלום. כדי לקבל את טופס ההשמה יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות המקומית ולבקש 

 טופס השמה לקייטנה לפי הפרטים הבאים:

 . ..-6..00.1: ךיתאר .6.0סמל תעריף:  00.6.2סמל מסגרת:  אשקלון: קייטנת אלו"ט, שם המסגרת

 ..212110, גבעתיים .אלו"ט, רח' כורזין את הטופס יש להעביר לאינה לכתובת : 

 .1.26..01-2העתק ניתן לשלוח לפקס 

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

 מספר המקומות מוגבל 

 פתיחת הקייטנה תלויה במינימום נרשמים 

 ניתן להירשם בקישור הבא: 

http://tinyurl.com/mxv4map 

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

 .rishum@alut.org.ilאו לשלוח דוא"ל לכתובת   5285514-48שמספרו: 

 452-5425081עזרא-נופר קפ

 nofark@alut.org.il  מנהלת פנאי בדרום

http://tinyurl.com/mxv4map
http://tinyurl.com/mxv4map
mailto:rishum@alut.org.il
mailto:nofark@alut.org.il
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 חיים כישורי פיתוח: המרכזי הנושא

 באוגוסט יבנה בקבוצת בכיף חווייתיים העשרה ימי לארבעה אתכם מזמינים שאנו השביעית השנה זו

 21/44/10-ה רביעי עד 20/44/10 ראשון בימים

 :בתוכנית           

 .החי במשק חיים בבעלי וטיפול פעילות      

 .הקיבוץ ענפי בין בטרקטור סיור      

 .ומשחק צחוק סיפור      

 .ואפייה בישול  

 .    מתופפים ומעגלי מוסיקה      

 .ואומנות יצירה פעילות      

 .בבריכה מהנה מים פעילות  

 

 הפעילות. 12-14, 5-12 גיל קבוצות. האוטיסטי הרצף על לילדים מיועדים והעשרה הפעילות ימי

 הסעות.  במקום תינתן וצהריים בוקר ארוחת. 15:44-ב ותסתיים 4:84 בשעה יום בכל תתחיל

 מאורגנות על ידי עפר סורין ואשקלון מאשדוד

 ש"י לאלו שאינם חברי אלו"ט 022לחברי אלו"ט ו ₪ 052עלות הקייטנה הינה טופס השמה ובנוסף 

קייטנה מהעובדת כדי להירשם לקייטנה יש להצטייד בטופס השמה למסגרת 

 ,024102:סוציאלית באגף הרווחה ברשות המקומית. סמל המסגרת של הקייטנה הינו

 באלו"ט . . את הטופס יש להעביר לאינה 1024סמל תעריף: 

 0008002-20 אינה:  לקייטנה הרשמה

 ,  452-8828144: למשה  לפנות נא הפעילות תוכן על לפרטים

 452-0285418: עפר או                                                  
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 קייטנת קיץ של אלו"ט בבאר שבע

 )ימים ראשון עד חמישי( ..-6..1..0הקייטנה תיערך בין התאריכים 

 .15:44-ותסתיים ב 4:44הפעילות תחל בכל יום בשעה 

 הדרום במרחב אחר במקום לפעילות נוסעים יום בכל כלומר ,גלגלים על קייטנה הינה הקייטנה

 נוספות. פעילויות ומגוון בריכה ,חיים בעלי ,חקלאית פעילות ,טיולים

 

 ליתר התפקודים ואוטובוס הגבוה לתפקוד מיניבוס נוציא - התפקודים מגוון הגילאים למגוון פתוחה הקייטנה*

שנוכל  למנוע אי נעימות בהמשך ובכדיחניכים, מהרו להירשם בכדי  25-מספר המקומות בקייטנה מוגבל ל

 להיערך בזמן.

לאלו שאינם חברים  814-שקלים לחברי אלו"ט ו 824עלות הקייטנה הינה טופס השמה, ובנוסף תשלום של 

 באלו"ט.

זכאיות לקבל טופס השמה לקייטנה  -משפחות המוכרות ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה

לקבל את טופס ההשמה יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות המקומית ולבקש  המהווה חלק מהתשלום. כדי

 טופס השמה לקייטנה לפי הפרטים הבאים:

 . ..-6..1..0: ךתארי .6.0סמל תעריף:  00.6.2סמל מסגרת: : קייטנת אלו"ט, ב"ש שם המסגרת

 ..212110, גבעתיים .אלו"ט, רח' כורזין את הטופס יש להעביר לאינה לכתובת : 

 .48-5114180העתק ניתן לשלוח לפקס: 

 .15:44-14:84וימי שלישי בין  48:44-12:84שעות הקבלה בלשכת הרווחה בבאר שבע הן ימי שני בין 

 http://tinyurl.com/mxv4mapניתן להירשם בקישור הבא: 

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

 .rishum@alut.org.ilאו לשלוח דוא"ל לכתובת   5285514-48שמספרו: 

לא נוכל לקבל חניך לקייטנה לפני שהוסדרו התשלום  וההשמה ברווחה, על כן יש לדאוג לכך לפני תחילת 

 הקייטנה.

 ,ים לראותכםמחכ

 עזרא-נופר קפ          עדן אנקרי

 אלו"ט –פנאי בדרום מנהלת         רכז הקייטנה 

5699469-054   5425081-452        nofark@alut.org.il 

http://tinyurl.com/mxv4map
mailto:rishum@alut.org.il
mailto:nofark@alut.org.il
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 0241קיץ  נופשון משפחות בים המלח
 

 נבלה על שפת ים המלח. " צל הרים"במלון משפחתי נופשון גם השנה נצא יחד, הורים וילדים, ל

 ח.  בריכת מי מלב פרטי אוחוף ים ב ,בריכהבלילות(,  3ימים ) 4

 מלא. ןהאירוח הינו בפנסיו 

 .קפה ועוגה בכל יום אחה"צ 

 כוכבים. 0מלון צל הרים הינו ברמה תיירותית של 

בחלק מדריך צמוד  מגוונת לאורך הנופשון ובליווי שלפנאי  הילדים ייהנו מפעילות

 . משעות היום

 41/8/74עד   71.8.74הנופשון יתקיים בימים א' עד ד' בתאריכים  

 בלבד נופשים 4- החדר במלון מותאם ל 
 להלן פירוט העלויות :

 המחיר  המשפחה בני

 ₪ 0552 מבוגרים זוג

 יחידות 1 השמה טופס ט"אלו חבר ילד

 ₪ 0410 בחדר מבוגר

 ₪ 0481 ילד+  מבוגרים זוג

 ₪ 0410 נפרד בחדר ילדים 0

 מלוןלהתשלום יבוצע ישירות 

 המחיר כולל מע"מ.

. סכום זה מהווה דמי ₪ 711על מנת להבטיח מקום בנופשון יש לשלם בזמן הרישום 

שבועיים מיום פתיחת המסגרת,  רישום וחלק מהתשלום למלון. במידה והרישום יבוטל עד

 יוחזרו דמי הרישום במלואם.

לקבל  םזכאי -חניכים המוכרים ביחידה לטיפול באדם עם אוטיזם במשרד הרווחה

 טופס השמה לנופשון, המהווה חלק מהתשלום. 

לקבלת טופס השמה יש לפנות ללשכת הרווחה ברשות המקומית ולבקש טופס השמה 

 לנופשון לפי הפרטים הבאים:
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  1122סמל תעריף:  024108סמל מסגרת:  נופשון ים המלח שם המסגרת: 

 .יחידות נופשון 1, נדרשות 02/8/41-40תאריכים: 

 .5058024, גבעתיים 4אלו"ט, רח' כורזין את הטופס יש להעביר לאינה לכתובת : 

 .20-5048421העתק של הטופס ניתן לשלוח לפקס 

 מקומכם במסגרת אינו מובטח עד להסדרת טופס ההשמה ותשלום דמי הרישום.

 

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

 .rishum@alut.org.il  לכתובת ל"דוא לשלוח או 40244.0-01: שמספרו

 

 יש להירשם להסעה בזמן ההרשמה.  * 

 אביב ועד ים המלח.*    הסעה תצא מתחנה מרכזית בחיפה דרך תל 

 *    הסעה מירושלים ומבאר שבע מותנית במספר הנרשמים.

 *    נופשים הזקוקים לאוכל מיוחד יודיעו על כך בזמן ההרשמה.

  *    טיפולי מסג', רפלקסולוגיה, פילינג גוף, טיפולי פנים, חבישות בוץ ועוד ניתן להזמין 

       ישירות עם המלון ובתשלום נוסף.  בתאום       

 מס' המקומות מוגבל 

 מצפים לראותכם!

 צוות הפנאי של אלו"ט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rishum@alut.org.il
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 00.6נופשון צובה קיץ 

 ,הורים יקרים שלום

 .גם בחופשת הקיץ המתקרב נמשיך את המסורת ונקיים נופשון משפחות מושקע בקיבוץ צובה

 שבקיבוץ צובה. מלוןיתקיים בוזמנים להגיע לנופש עם כל המשפחה לנופשון אשר אתם מ

הפעילויות מלוות חלק מ. ועוד בילוי בקיפצובה הפעלות, טיולים,פעילויות מים ובריכה, בתכנית: 

 במדריכים ומתנדבים עבור הילדים על הרצף האוטיסטי.

 452-0221125לפרטים: רותם 

 הנופשון ייערך בשני מחזורים:

  6/./02/1-.0עד יום ו' בתאריכים  מיום ד'המחזור הראשון 

  6./1/.02-1מיום ו' עד יום א' )ערב חג שני( בתאריכים   –המחזור השני 

 תוכנית הנופשון תישלח לנרשמים בהמשך.

 

 

 

 

 

 טבלת מחירי המלון:

 המחיר לשני לילות, כולל ארוחות בוקר. 

 ₪ 246. זוג בחדר

 ₪ש"ח  110 ( בסוויטה זוגית0.-0תוספת ילד )

 ילד על הרצף האוטיסטי
 משולם באמצעות טופס ההשמה  

 } מכסה לינה וארוחת בוקר {    

 ₪ 4.4 בסוויטה של ההורים 0.אדם נוסף מעל 

  .התשלום הינו ישירות למלון ביום ההגעה 

  .המחירים כוללים מע"מ, לשני לילות, וכוללים שתי ארוחות בוקר 
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   יותר ולא מומלץ  החדרים אינם מוכנים מוקדםבדרכ'  – 2:00.קבלת חדרים החל מהשעה

 להקדים.

   00:..ביום העזיבה פינוי חדרים עד השעה. 

   התשלום עבור לינה וארוחת בוקר לילד על הרצף, ישולם באמצעות טופס ההשמה של משרד

 הרווחה או לחילופין תשלום בגובה ההשמה.

 ללא תשלום(. ביום הראשון של כל מחזור תיערך ארוחת ערב משותפת למשפחות( 

  : ניתן להזמין מהמלון ארוחות נוספות בתשלום 

 : לילד/חניך חבר אלו"ט. ₪ 66למבוגר  ₪ 11ארוחת ערב 

  :לילד/ חניך חבר אלו"ט. ₪ 14למבוגר ו  ₪ 0.ארוחת צהריים 

 זמני הארוחות: בתיאום מלא עם המלון.      

  בתשלום ישיר של ההורים למלון. –שירותים נוספים מהמלון 

  .המחירים כוללים אינטרנט אלחוטי חופשי 

  ."המחירים כוללים כניסה חופשית לאתר "קיפצובה 

 

. סכום זה מהווה דמי רישום 144₪על מנת להבטיח מקום במסגרת יש לשלם בזמן הרישום לנופשון 

מיום פתיחת המסגרת, יוחזרו דמי הרישום  יםשבוע וחלק מהתשלום למסגרת. במידה והרישום יבוטל עד

 .במלואם

 

ילדים המוכרים על ידי היחידה לטיפול באדם עם אוטיזם זכאים להשתתפות במימון הנופשון על 

 ידי הרווחה.

 .תשלום בגובה טופס ההשמהאו הרישום מחייב הגשת טופס השמה 

המקומית ולהוציא טופס השמה. יש ע"מ לקבל את מימון הרווחה בפעילות, יש לגשת לרווחה ברשות 

 לציין בפני העובדת הסוציאלית:

 נופשון. יחידות 1התאריך,  בציון 00.6.1סמל מסגרת  6402סמל התעריף נופשון צובה אלו"ט 

 

 מקומכם במסגרת אינו מובטח עד להסדרת טופס ההשמה ותשלום דמי הרישום.
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 מצפים לראותכם,

 רותם עבדו וצוות הנופשון
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