
בואו לחוות ולהנות איתנו

2017 קיץ
תוצרת
ברנר



"קיץ צעיר" לכיתות ד׳-ה׳-ו׳
הפעילות תתקיים בימים א׳, ג׳, ה׳ בין התאריכים 2-16.7.

בשעות: 10:00-14:00
עלות: 680 ₪ לכלל הפעילויות! 

המחיר מסובסד - לא תתאפשר הרשמה לימים בודדים.
 

תוכנית הפעילות:
מסיבת פתיחה בבריכה  2.7

סדנת קולנוע  4.7
יום ספורט  6.7

סינימה סיטי  9.7
מאסטר שף  11.7

סדנת הדמיית טיסה  13.7
סופרלנד )אחה"צ(  16.7

 
הסעות מיישובי המועצה. פעילות במס' מתחמים ביישובים.

הרישום באתר המועצה עד ליום 20.6.17

קייטנת קיץ מחזור ב'
לכיתות א׳-ו׳, בין התאריכים 23/7-15/8

מסלולים לבחירה: חוויות      ספורט      מחול

הקייטנה תתקיים בגבעת ברנר
יום קצר עד 8:00-13:00 כולל ארוחת בוקר

יום ארוך עד 8:00-16:30 כולל ארוחת צהריים חמה
 

 בתוכנית: מסע מסביב לעולם, סדנת קולנוע, פעילות החברה להגנת הטבע, 
יס פלנט, ביקור במפעל אסם במבה, קרנבל מתנפחים ועוד. 

 

הרישום באתר המועצה החל מתאריך 25.5.17
החל מיום 15.6.17 תוספת של 150 ₪ מהמחירים המצוינים

"קיץ צעיר" * קייטנה מחזור ב׳

חדש! תושבים יקרים,
אני שמח להציג את תוכנית הפעילות של המועצה לקיץ הקרוב. התוכנית נבנתה מתוך 

רצון לתת מענה לבקשות וצרכים כמו גם אתגרי תקופת החופש הגדול.
שקדנו על יצירת תוכנית מגוונת, רב גילאית – תוכנית קיץ שלראשונה נמשכת ברצף 

פעילות עד ה- 15/8! 
חוויתי  פעולה  בפורמט  ד׳-ו׳  לשכבות  המיועדת  חדשה  פעילות  מתכונת  צעיר",  "קיץ 
ב'( תערך  )במחזור  ואקטיבי המותאם במיוחד לגילאים אלו. לראשונה קייטנת מועצה 
בשיתוף הקייטנה של גבעת ברנר, וזאת כדי לאגם משאבים, לאפשר מגוון אפשרויות 

ומחיר אטרקטיבי להורים, לצד הזדמנות למפגש של כלל ילדי המועצה.
פנאי  ופעילויות  הנוער,  תנועת  מפעלי  מגוונים,  ספורט  מחנות  השנה,  יתקיימו  גם  כך 

ביישובים לכל המשפחה.
השקענו מחשבה רבה ברצף וסנכרון הפעילויות השונות כדי לאפשר לילדים להנות מכל 

העולמות, ולכם ההורים לא פחות.
נשמח לראותכם עמנו בשלל הפעילויות, מאחל קיץ מהנה ובטוח !

דורון שידלוב - ראש המועצה

קייטנות החופש הגדול

קייטנת בתי הספר של ברנר
בחופש הגדול

מיועדת למסיימי א׳-ג׳
תערך בימים א׳-ה׳ 2.7-20.7.2017

בין השעות 08:00-13:00
עלות: 450 ש״ח

הפעילות תתקיים בבתי הספר 
בית אור ובראשית 

ותועבר ע״י צוות מורות.
במהלך היום יעסקו הילדים 

בפעילויות לימודיות וחווייתיות. 
תוכנית תפורסם בהמשך.

מסלול משלים
לנרשמי קייטנת בתי הספר 

בראשית ובית אור
עלות: 750 ש״ח

)לא כולל תשלום עבור קייטנת ביה״ס(
מהשעה 13:00-16:00
ארוחת צהרים חמה

תוכנית פעילות עשירה
* הרישום באתר עד ליום 15.6.2017

עלות לשבוע
יום קצר  600 ₪
יום ארוך  800 ₪

עלות לשבועיים
יום קצר  970 ₪

יום ארוך  1,470 ₪

עלות 3.5 שבועות
יום קצר  1,270 ₪
יום ארוך  1,970 ₪

הרישום באתר המועצה עד ליום 1.6.2017
כולל הסעות במתכונת הרגילה של ביה״ס



מחנה כדורסל
בין התאריכים 2-13/7

שעות הפעילות 16:30-21:00 
)בימי שישי אין פעילות(

 הפעילות מיועדת לילדים בוגרי 
כיתות ד' עד י"ב לבנים ולבנות

 תוכנית מקוצרת לבוגרי כיתות ג'
16:30-19:00

הפעילות באולמות הספורט בגבעת 
ברנר, קדרון ובית אלעזרי )אולמות 

ממוזגים( ובמגרשים חיצוניים.
האימונים יועברו ע"י צוות מאמנים 

בכיר.
המחנה ברישיון משרד החינוך.
כל ילד יקבל גופיה דו צדדית 

ומדי יום סנדוויץ וטרופית.

בתוכנית:
* שיפור יסודות הכדורסל האישיים

*  אימוני אתלטיקה לשיפור 
הקואורדינציה ויכולת אירובית
* אליפות 3X3 1X1 קליעה ועוד

* אימוני אגרסיביות ופילטיס
* הרצאות מאמנים אורחים

* פסיכולוגית ספורט
 

מנהל מקצועי – תומר בן חמו
054-7933336

אחראי ארגוני - אבי דרי
050-5326089

עלות לבוגרי ד׳-י״ב - 1300 ₪
עלות לבוגרי כיתות ג' - 900 ₪

עלות לשבוע אחד - 900 ₪
המחנה הוא הכנה להמשך פעילות 

בקבוצות במהלך העונה הבאה.

קורס קיץ במחול 2017
מרכז מחול ברנר

חמישה ימים של חווית מחול עם רקדנים ויוצרים מהלהקות 
הבולטות בארץ – "בת שבע", "ברק מרשל", "פרסקו" ועוד...

מחול מודרני, ג'אז, בלט קלאסי ורפרטואר!
שעורי בלט קלאסי עם המורה זהבה ברק – מבכירת המורות בארץ.

ימים א'-ה'  9-13/7/17
ד'-ו' 11:00-14:30  |  ז'-ח' 14:45-18:00  |  ט'-יב' 18:00-21:15

שרות הסעות מיישובי ברנר, רחובות וגדרה.
ההרשמה תחל ב-25/5/17

עלות הקורס: ד'-ו'  620 ₪, ז'-יב'  720 ₪
לפרטים: 050-5322240 - כרמל נתן-שלי

הרישום באתר המועצה עד ליום 30.6.17

מחנה כדורסל * קורסי מחולפעילות מדור הנוער

עלות לחניךשם הפעילותתאריך

פעילות לכיתות ז׳-ט׳

40מסיבת פול מון )לילה(3.7

70לונה פארק )אחה״צ(5.7

40ספורט אתגרי )לילה(13.7

70פיינטבול )אחה״צ(17.7

70איי ג׳אמפ )אחה״צ(19.7

70סופרלנד )אחה״צ(2.8

70מימדיון )בוקר(6.8

80גלישת גלים )אחה״צ(13.8

40מסיבת סוף הקיץ )לילה(15.8

פעילות לכיתות ד׳-ו׳ 

50פעילות שיא לילה8.8

50ספארי )בוקר(10.8

פעילות לכיתות י׳- י״ב

ללא עלותיום הוקרה למתנדבי נוער 27.6

420רפסודיה26-28.7

50ליל המשימות הגדול בתל אביב14.8

סמינרי הדרכה תנועתיים

סמינרי ט׳25.6-4.7

קורס מד״מים1-6.8

קורס מש״צים1-6.8

מסעות תנועתיים

430מחנה ד׳-ו׳19-21.7

570מסע פלמ״ח - מסיימי ז׳23-26.7

570מסע בעקבות לוחמים - מסיימי ח׳23-26.7

פעילות שיא קהילתית לכיתות ד׳-ו׳ ביישובים - ללא עלות 

במהלך הקיץ פעילות מסביב למדורה לכיתות י׳-י״ב - ללא עלות 

       הרישום באתר המועצה -  לפעילויות יולי עד ליום 20.6.17
לפעילויות אוגוסט עד ליום 20.7.17

הרישום באתר המועצה עד ליום 20.6.17



מחנה כדורגל
18.7-13.8 בימים א׳, ג׳, ה׳, שעות 18:00-20:00

מיועד לכיתות א׳-י״א יתקיים במתחם בית אלעזרי
₪ 980 עלות ל-12 יחידות אימון 
₪ 750  עלות ל-9 יחידות אימון 

* עבודה בתחנות בקבוצות קטנות )7-9 ילדים( עפ"י חלוקה לגילאים 
* עבודה על יסודות המשחק

* תרגול ולימוד משחק קבוצתי
* כל מתאמן יקבל סט ביגוד

רישום עד ליום 30.6.17

התעמלות קרקע – אימוני קיץ
30.7-30.8 ימים א׳, ד׳, שעות 16.00-19.00

אולם התעמלות קרקע מכשירים בית אלעזרי
מאמנים: אלי פרומבה וניר אפק

₪ 680 עלות ל- 10 אימונים, 5 שבועות 
₪ 520 עלות ל-6 אימונים, 3 שבועות 

רישום עד ליום 23.7.17

מחנה גלגליות
30.7-10.8 ימים א׳-ה׳, שעות: 16:00-20:00

באולם הספורט בגבעת ברנר
עלות:    1,200 ₪

* מיועד למסיימי כיתות ג׳ ומעלה. למתחילים ומתקדמים.
* אימונים עם מורים מומחים בתחום: עידן ברמן ואייל ויסבלט

* אימוני כושר עם שיר אשר.
* שיפור יכולת התנועה והקורדינציה

* עבודה על תרגילים בזוגות ועבודת צוות
לפרטים נוספים: 052-2688808 שלומית יצחק

הרישום עד ליום 23.7.17

18/7 - 17:30 - ילד פעם - מופע מוזיקלי
ביה״ס למוסיקה גבעת ברנר

 מופע מוסיקלי לילדים ומבוגרים, ביחד ו/או לחוד...
בניחוח נוסטלגי. שרים ומנגנים בתוספת מתוקה של קטעי קישור 

משעשעים תוך שיתוף הילדים.

25/7 - 16:00 - זיגי הקוסם - אלוף ישראל בקסמים
 גבתון - אולם

מופע קוסם למשפחות המשלב קטע ריחוף מיוחד במינו, בובות מצחיקות 
שיקראו את המחשבות של הילדים, בקבוקי קולה שיצוצו משום מקום וייעלמו ו... 

נו טוב, לא נגלה לכם את הכל, צריך לשמור קצת הפתעות למופע עצמו...

25/7 - 19:00 - זיגי הקוסם
בית אלעזרי - מועדון הבריכה

8/8 - 16:30 - תיאטרון סיפור - “הנעליים הישנות של אדון מינאסה”
תל נוף - מועדון השיכון

 תיאטרון סיפור בהשראת הספר מאת רונית חכים. 
 סיפור של חברות, שמירה על הישן לצד החדש 

וחשיפת הקהל אל התרבות האתיופית בלבוש ובמוסיקה.

8/8 - 18:30 - תיאטרון סיפור - “הנעליים הישנות של אדון מינאסה”
 קדרון - בית העם

 

15/8 - 18:30 - מעגל מתופפים בקצב הסמבה
בניה - בדשא

כבר לא צריך להזמין כרטיסים לריו.... סדנה חווייתית בקצב הסמבה מביאה את 
ברזיל עד לכאן, נתנסה במקצבים התוססים והשמחים של הקרנבל, ננגן על כלים 

מסורתיים ונשתלב בהרכב סמבה אותנטי. 

22/8 - 18:30 - קרקס על חבל 
 שילר - בדשא

תעלולי קרקס, הליכה על חבל, אלתור חינני,  שיתוף הקהל
והפיכתם לכוכבים של המופע.

"שלישי בכיף" לכל המשפחה כדורגל * התעמלות * גלגליות

הכניסה 

חופשית



טבלת הקיץ שלי

www.brener.org.il הרישום לכלל הפעילויות באתר המועצה
הסעות מיישובי המועצה | רישום לכלל הפעילויות על בסיס מקום פנוי

פתיחת כל פעילות מותנית במספר מינימום של נרשמים.
עדכונים נוספים באתר המועצה וב-    
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