
יולי 2016 - תשע”ו

* הקייטנה מיועדת לילדי הגנים בלבד  * לקייטנות רישיון הפעלה מטעם משרד החינוך

מה בקייטנה?
תכנית איכותית עשירה ומגוונת, 

מותאמת לגילאי הילדים 
ומונחית ע”י צוות מקצועי ומוכר.

החיים בים - נבנה ספינות, נשוט על הגלים, נשחק בחול ונגלה עולמות חדשים
החיים ביער - פיתות ותפו”א במדורה, אוהלים, גמדים וכל המשפחה

החיים בעיר - נכין מכוניות, ניסע בכבישים, נקנה מטעמים בדוכנים ססגוניים
החיים בכפר - נכין גבינות ולחמים, נהפוך לאיכרים וגם לדבורים ונכין כלים קדמוניים

מועדי הקייטנה:
בין התאריכים: יום א’, 3.7.16, עד יום ה’, 28.7.16

ימי פעילות: א’ - ה’ )לא כולל ימי ו’(
שעות הפעילות: 07:30-14:00  

כיצד נרשמים?
ההרשמה לקייטנות ילדי וילדות הגנים תפתח ב - 23.5.16. 

ההרשמה תתבצע דרך אתר המועצה בלבד ע”י לחיצה 
על הקישור להרשמה: 

http://www.bhr.org.il/Rishum2015/Rishum.aspx?city=MisgavKytn
השלמת תהליך הרישום תתבצע עם קבלת אישור למייל האישי.

בקשות חריגות להרשמה יש להפנות עד לתאריך 15.6.16
kaytanot@misgav.org.il :לאגף החינוך בדוא”ל

קייטנות  גני הילדים במשגב

הורים יקרים, 
אגף החינוך שמח להציג בפניכם 

עלות:
נרשמים עד 15.6.16 - 890 ש”ח,  לאחר תאריך זה - 935 ש”ח.

הנחת 5% לילד שני בקייטנת גנים,  5% נוספים לילד שלישי.
שימו לב!  אתר ההרשמה ינעל בתאריך 26.6.16.

לא תתאפשר הרשמה לאחר תאריך זה. 

לפרטים נוספים והרשמה:
אגף החינוך - קייטנות בטלפון 04-9902339
kaytanot@misgav.org.il :או למייל

בית קטן 
בקייטנה
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מה בקייטנה?
תכנית איכותית עשירה ומגוונת, 

מותאמת לגילאי הילדים 
ומונחית ע”י צוות מקצועי ומוכר.

החיים בים - נבנה ספינות, נשוט על הגלים, נשחק בחול ונגלה עולמות חדשים
החיים ביער - פיתות ותפו”א במדורה, אוהלים, גמדים וכל המשפחה

החיים בעיר - נכין מכוניות, ניסע בכבישים, נקנה מטעמים בדוכנים ססגוניים
החיים בכפר - נכין גבינות ולחמים, נהפוך לאיכרים וגם לדבורים ונכין כלים קדמוניים

מועדי הקייטנה:
בין התאריכים: יום א’, 3.7.16, עד יום ה’, 28.7.16

ימי פעילות: א’ - ה’ )לא כולל ימי ו’(
שעות הפעילות: 07:30-14:00  

כיצד נרשמים?
ההרשמה לקייטנות ילדי וילדות הגנים תפתח ב - 23.5.16. 

ההרשמה תתבצע דרך אתר המועצה בלבד ע”י לחיצה 
על הקישור להרשמה: 

http://www.bhr.org.il/Rishum2015/Rishum.aspx?city=MisgavKytn
השלמת תהליך הרישום תתבצע עם קבלת אישור למייל האישי.

בקשות חריגות להרשמה יש להפנות עד לתאריך 15.6.16
kaytanot@misgav.org.il :לאגף החינוך בדוא”ל

קייטנות  גני הילדים במשגב

הורים יקרים, 
אגף החינוך שמח להציג בפניכם 

עלות:
נרשמים עד 15.6.16 - 890 ש”ח,  לאחר תאריך זה - 935 ש”ח.

הנחת 5% לילד שני בקייטנת גנים,  5% נוספים לילד שלישי.
שימו לב!  אתר ההרשמה ינעל בתאריך 26.6.16.

לא תתאפשר הרשמה לאחר תאריך זה. 

לפרטים נוספים והרשמה:
אגף החינוך - קייטנות בטלפון 04-9902339
kaytanot@misgav.org.il :או למייל

בית קטן 
בקייטנה

www.misgav.org.il/accessibility :למידע על נגישות המתחם

בית קטן בקייטנה

אנו מאחלים לילדים ולכם, קיץ פעיל, נעים ובטוח!
ענת בן ארי מנהלת הגיל הרך

דורית רוזן ותמר הלוי רכזות הקייטנה


