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אבן שושן מגד־־
$TS1$מגד^^^^$TS1$

קייטנהכ׳׳מקלם מרגוע,

והמוכרת

של סביבת הגן או
המעון״.

גם אבישי מיימון,

מרפא בעיסוק ,מד־
$TS1$מדגיש$TS1$

005,2
וצהרים ,פר־ וחטיף,בעלות

לילד.

שקל

קייטנת ״יוצאים מהכלים״ בפא־
$TS1$בפארק$TS1$

רק
הילדים בקייטנה
$DN2$מדגיש $DN2$כי עדיף לשלב את
גיש
T$1ST$חה$1ST$הח־
ב״חיד בימי הקיץ
$DN2$בפארק $DN2$נאות קדומים־טבע

מציעהלעולים

לימודיאנגלית לצד

ביקור במוזיאונים,

בבאולינגועוד .בקייטנות
בשמורות,
החברה

שמעביר

אבישי מיימון

של

בקריית

מוצקץ,
לכיתות א׳־ר
עם קבוצתילדים מוכרת ,והכי טוב לה־
$TS1$להמשיך$TS1$
מים,לבני אדם הנאים
/־ nc
T$2ND$חה$2ND$
הרפתקאות ומפגשים עם
$DN2$באנגלית $DN2$בקבוצות קטנות של כשמונהילדים
לית
בעלי מלאכות קרומות (חרשברזל ,טוח־
$TS1$טוחנת$TS1$
$DN2$להמשיך $DN2$לשלוח אותם לגן המוכר ,במקרה
משיך
לנוחולהחליף כוח בס־
$TS1$בסביבה$TS1$
אקדמאיות
 12והצוותכולל מורות
כני
001,2
נת
בפעילות של חודש נוסף
ממשיך
שהוא
$DN2$בסביבה $DN2$שקטה ובמקום של אוויר צח ,של
ביבה
$DN2$טוחנת $DN2$קמח ,נפח זכוכיתועור)בעלות
שקללמ־
$TS1$למחזורים$TS1$
002,2 008,1
וכוחעזר .המחיר:
הילדים יפיקו תו־
$TS1$תועלת$TS1$
במתכונת קייטנה.״רוב
שקל(, 7.12ללאימיח.
שטרם
המילון ההורי
עציםוירק״ .על פי
$DN2$למחזורים $DN2$בני שלושה שבועותלחודש ,בקו־
$TS1$בקועות$TS1$
חזורים
״הילד שלכם סקרן במיוחד? אתם חו־
$TS1$חוששים$TS1$
$DN2$תועלת $DN2$רבה מסדר יום מאורגן ,שיאפשרלהם
(וחבל) ,קייטנה היא מסגרת יקרה,
נכתב
עלת
03:6100:8
תשעמם אותו,
׳רגילה׳
$DN2$חוששים $DN2$שקייטנה
ששים
לנצל אתזמנם״ ,אומרמיימון .״גם בהיבט
הדורשת מההורה למכור כליה או לכל
עות
$DN2$בקועות$DN2$
הזדמנות
גם "קמפ קימאמה״ מזמן
ומחפשים כזו שתאתגר אותו?״שואלים
החברתי ,הקייטנה מקדמת הזדמנותלי־
$TS1$ליצירת$TS1$
הפחות קרנית ,על מנת שיוכל להפקיד
לעשות פרצוף של חברה מערבית מת־
$TS1$מתקדמת$TS1$.
במרכזהישראלילמצוינות בחינוך ,ומ־
$TS1$ומזמינים$TS1$
הנמשכת
חברתית
אינטראקציה
צירת
$DN2$ליצירת$DN2$
לעבוד בתקופת
בה את צאצאיוולהמשיך
קדמת.
$DN2$ומזמינים $DN2$מסיימי כיתות ו׳ רז׳ "מהסוג
זמינים
פעמים רבות גם לאחר סיוםהקייטנה״.
החופשהגדול הארוך מדי.
$DN2$מתקדמת $DN2$.אלפי בני נוער יהודיםמהעולם
במתחמים שו־
$TS1$שונים$TS1$
יתכנסו בשלושה מחנות
כולם :הסכומים
על דבר אחד מסכימים
קייטנות ,יודע כל הורה ,הן כבר מזמן
שנהנה לפתורתרגילי מתמטיקהולע־
$TS1$ולעשות$TS1$
מכמורת ,בית ינאי וכפר גלים
נים
$DN2$שונים$DN2$
$DN2$ולעשות $DN2$ניסויים בפיזיקה״ להשתתף במח־
$TS1$במחנות$TS1$
שות
שנדרשלהיפרד מהם גבוהים .מאוד .״מצר
לא מפקד בוקר עם שירים בחריזה דחוקה
$DN2$במחנות $DN2$קיץ בתנאי פנימייה .מחזור בן שישה
נות
שמאורגנת בבית
אחד ,טוב שיש קייטנה
וארוחת מלכים הכוללת שוקו למנה רא־
$TS1$ראשונה$TS1$
ימים במחנה קיץ מדעי יעלהלהורים
הספר״ ,אומרתג׳ ,אםלילדים בני ו־
ולחמנייהלמנה העיקרית .הקייטנות
שונה
$DN2$ראשונה$DN2$
מתמטיקה ,במח־
$TS1$במחנה$TS1$
שקל .אם לא
שמבקשים מאיתנו הוא  450שקל 087,1
"המחיר
של היום סליחה ,מחנות הקיץ הן סיפור
$DN2$במחנה $DN2$״יאםא״ ע״ש ברינקט מציעים מג־
$TS1$מגמות$TS1$
נה
אם אני
03:21
אחרלגמרי .כאן כבר מדברים בשפה של
בלבד .מצר שני ,זה רק עד
הקייטנות
עונת
$DN2$מגמות $DN2$אמנות(כולל סדנאות רישום,פיסול
מות
לעבור ,אני צריכה לשלם
רוצה להמשיך
ו״םטארט־אפ׳׳ .רק דבר
"מיתוג״,״מיצוב״
תוספת של  850שקל נוספים ער לשעה וצילום)
העלויות הגבוהות.
אחד לא השתנה:
ולימודיתולדות האמנות ,מרעי
החמה
הרוח ומוזיקה (עם ניתוח יצירות וקונצ־
$TS1$וקונצרט$TS1$
005,1
יתר הקייטנותמתחילות ב־
״עם כל הכבודלטרנדים ,הילד הוא 00:51
$DN2$וקונצרט$DN2$סיום) .הקבלה מותנית בתנאי סף הכו־
$TS1$הכוללים$TS1$
כרמית ספיר ויץ 14
רט
ויכולותלהגיע ל־
שקל
פרג׳ון ,ראש החוג
הבוס״ ,מזכירה ד״ר רינה
 005,3ולפעמים
$DN2$הכוללים $DN2$מבחן .פה הסכום מרביץ ניתור נאה
ללים
למחזור׳׳.
שקל
000,4
גם
לגיל הרך במכללת ״חמדת הדרום הדתית
086,2
שקל לשמונה ימים (יש
לחינוך״.״ככל שהילדגדול
האקדמית
ועומד על
מלגות).
גם אפשרותלהענקת
יותר ,כך חשוב שבחירת הקייטנה תיעשה
יומנו של חנון
הבינלאומיים בישראל
מחנות הקיץ
בשיתוף עם רצונותיו ,וכאשר מדובר בגי־
$TS1$בגילאים$TS1$
בילוי בתנאי פני־
$TS1$פנימייה$TS1$
בקייטנת"נוער שוחרמדע״ ,יום מוג־
$TS1$מוגדר$TS1$
חשוב לש־
$TS1$לשמור$TS1$
לאים
של  Big ideaמציעים
$DN2$בגילאים $DN2$הרכים יותר ,של עד
הפעילויות באנג־
$TS1$באנגלית$TS1$
מתקיימות

"ל

$DN2$לשמור $DN2$ער כמה
מור

שניתן על

54:2
$DN2$מוגדר $DN2$בין השעות :8
דר
המסגרת הקיימת

מייה
$DN2$פנימייה$DN2$
עלות קייטנה

בכפר הנוער מאיר שפייה,

הסמוך

ההזדמנות לשפר
עם חברים מכל העו־
$TS1$העולם$TS1$

ו׳) עומדת על לזיכרון
(בלי ימי
יום
למחזור של
במפגש
$TS1$העבודה $TS1$האנגלית
050,2
שקל .אם אתם הורים שיום העבו־
וליהנות מתכנים מקצועיים וסדנאות
לם
$DN2$העולם$DN2$
תוספת צהרון
00:61
דה
$DN2$העבודה $DN2$שלהם נמשך ער
,mv
17m t^tii!/ ^^^rnr,c
תעלה  930שקל .קללהניח את האצבע טכנולוגיות ,החל מרובוטיקה וער להפ־
$TS1$להפקת$TS1$
הקייטנה
שבחירת
חשוב
דיגיטלית ,עיצוב תכשיטים,
$DN2$להפקת $DN2$מוזיקה
קת
על קייטנות שבהןילדים דבוקים למסך
עיצוב אופנה ועוד .זוהי גם ההזדמנות
המחשב ,אבל יש גם קייטנות שיוצאות
וכאשר
עם רצונותיו,
בשיתוף
תיעשה
שקל לח־
$TS1$לחניך$TS1$
007,7
שקדמה וקדם באים יחד:
מנקודת הנחה
להיפרד מ(תחזיקו חזק)
חשוב לשמור
הרכים
מדובר בגילאים
$DN2$לחניך$DN2$למחזור של שבועיים .״מיני־קמפ"
ניך
החברה להגנת הטבע למשל ,מציעה
והמוכרת של
הקיימת
המסגרת
על
שקל.
009,2
קייטנה לחקר הציפורים 7.02
בין יעלה
כולל ארוחות בוקר
54:5100:8
סביבת הגן או המעון״
בקייטנה מביתהלןדורון ,הדגש הואעל
השעות
יעקב .זו

$1ST$P^r$1ST$

P^r
^$2ND$P

את

קיץ
״צו פיוס״ יוצאים לדרך עם מחנה
במטרה לשפר את השפה העבריתולת־
$TS1$ולתרגל$TS1$
ושלמולי מלכא.
ברייס" בשיתוף"רעיונותגדולים בחי־
$TS1$בחינוך״$TS1$,
רגל
יום המיועדלבוגריז׳־ט׳באלו־
בן
ב״מסלולי
תרגל $DN2$עצמאות .פה כבר מדובר
$TS1$באלוני $TS1$נוך״,
$DN2$התעמלות $DN2$,למשל ,יתאמנו החניכים ארבע
$DN2$בחינוך״ $DN2$,החניכיםיכוליםלבחור בין שתי עמלות,
וחילוניים
$DN2$באלוני $DN2$יצחק .״בני נוער דתיים
ני
התמחות" :סדנאותבישול שפים ,מסלול
סדנאות מתוך רשימה מגוונת :אנימציה,
פעמים בשבוע בנוסף לשחייה ואתל־
$TS1$ואתלטיקה$TS1$.
בדרך כלל לא
סטיילינג בשיתוף מכללת שנקר,מסלול
טיקה.
לא
נפגשים ביניהם
004,2
ל־
096,1
$DN2$ואתלטיקה 17 $DN2$.יוםיעלו בין
בניית אתרים ,עיצוב תלת ממד ,עיצוב
דיגיטלי ,מסלול
ימאות ,מסלול מריה
שקל ,בהתאםלמסלול.
גרפ־ ,רובוטיקה ופיתוחאפליקציות מו־
$TS1$מובייל$TS1$.
בבית הספר ,לא בתנועת הנוערואפילו
ספורט במכון וינגייט ,מסלול אמנויות
לא בחוגי אחרהצהריים״ ,מסבירים ב״צו בייל.
בחוף תל ברוך תתקיים קייטנתגלי־
$TS1$גלישה$TS1$
$DN2$מובייל $DN2$.הקייטנות יתקיימו בכפר הנוער
שה
שקללחניךלמחזור
000,3
שקלל־
004,2
$DN2$גלישה $DN2$של Oran Surf Schoolלבני
רזיאלבעלות
ועוד .המחזורים בני שבוע אושבועיים ,פיוס" .הפיוס הזהיעלה
שקללשבוע ומ־
$TS1$ומזנק$TS1$
001,3
ומחירם מתחיל ב־
יום ,כי השלוםאולי מתחיל בתוכנו ,אבל
ומעלה בהדרכת אורןוייס,אלוף ישראל
DTM4P
$Dומזנק$DN2$ל־
זנק
הואעולה כסף.
להורים שכן מאמינים
ילדים בני
בגלישה שבע פעמים .במחזורים של
 059,7לשבועיים.
בנימה מעט שונה ,יוצאת לדרך קייטנת
לתנועת האצבע מוזמנים
שבוע ער שבועיים ,ילמדוהילדים את
בתנועה מעבר
מאלפים צעירים מיועדתלתלמידי כי־
$TS1$כיתות$TS1$
לערוך היכרות קרובה עם ענפי ספורט
סודות הגלישה מהבסים ולהישגיים
קייטנה עם הכלב
תות
מחכות גם תחרויות .מחיר 850 :שקל
$DN2$כיתות$DN2$א׳־ג׳ שלכלביית אפיקים .כאן הכלב אולימפיים ,בקייטנהבניהולם שלאלוף
הפרטי שלכם מוזמןלעבור את חוויית
בשם רוח הפייסנות השורה על עם
 006,1לשבועיים*.
אירופה בקפיצה במוט אלכס אברבוך לשבוע,
הגדול ,גם
ישראל בעיקר בימות החופש
הקייטנה ביחד עםהילד .למי שאיןכלב,
ממתינים דריהכלבייה בבית הספר הח־
$TS1$החקלאי$TS1$
קלאי
הרצליה .מחזור בן
$DN2$החקלאי $DN2$ע״שרזיאל בעיר
 1,3שקל לחניך
 12יוםיעלה 00
עם כל החיבהלרוח ,מיםוחול ,הג־
$TS1$הגלישה$TS1$
האמיתית
לישה
$DN2$הגלישה$DN2$
ברשת
מתרחקות
כך נראה על פי ההיצע ההולך וגובר.

במסגרת מסלול הת־
$TS1$התעמלות$TS1$,

קייטנות

״מחשבים וכיף" ו״מרע וכיף"

של חברת
$TS1$לדברי$TS1$
לד־
״אינטרסקול״ מיועדות
ברי
$DN2$לדברי $DN2$המארגנים״לילדים שחולמים על
טכנולוגיה והייטק ,רוצים לחוות את
המדע מקרובוללמוד לתכנת אפליק־
$TS1$אפליקציות$TS1$
$DN2$אפליקציות$DN2$לטאבלטים״ .במקבילתפעיל הח־
$TS1$החגרה$TS1$
ציות

גרה
$DN2$החגרה$DN2$

גם

בקיץ

את

ופיתוחהאפליקציות

מחנה

הסטארט־אפ

בכפר הנוער ״מר

סינזון״ בהוד השרון (במחזורים של
ימים) וגם תפתח במיוחדלציון
חצי היובל מחנה ברוח for
Games

או

שנת

Change

וגיימינג

ז׳גוטינסקי.

בכפר הנוער יוהגה

כמר,עולה

התענוג ,בהנ־
$TS1$בהנחה$TS1$

חה
$DN2$בהנחה$DN2$
שהםטרטאפיסט הצע־ר שלכםיוכל
להחזיר את
העלויות כבר בגיל
עם
שקללמחזור ללא
095,2
ההנפקה הבאה?
הסעות ,ו־
040,3
שקל עם הסעות.
בקייטנות ה״פאךזון״ של חברת״ג׳ון

מכל

בים או

העולם.
קייטנת

גלישה

ו״קמפ

קימאמה"

צילומים:
אורן וייס,

רותם גולן

גדעון

אוברזון,

מאחוריך.
קייטנת

אוםנה

בראשון לציון
צילום:
רענן כהן

מינתולן־רישיוו?
*£
«י

שורדאתם

אחרי

הוקיתומופעלת
מפעיל

שרת
$DN2$הכשרת$DN2$

את

המדריכים

שהקייטנה

חשוב לבדוק

בריש־ון ,מי
טחת
$DN2$מבטחת$DN2$

הקייטנה ,מה הכ־
$TS1$הכשרת$TS1$

אם גם הקייטנה מב־
$TS1$מבטחת$TS1$

אתהילדים
האם

אישיות,

בביטוח

תאונות

הביטוח כולל פעי־
$TS1$פעילות$TS1$

$DN2$פעילות $DN2$מחוץלקייטנה
לות
וכמה ילדים בבל

ומכסה את הדרך

דברים

שחשוב

לקייטנה וממנה,ואילו סוגי פציעות

חרל׳׳פ,
לברר .עו״ד עמיקם

מומחה

הביטוח לסוג

קבוצה ,יש עוד

כמה

מכוסות.

גם

הפעילות
כדאילבדוק אספקת מזון ושתייה,
$DN2$פגעה $DN2$,ניתןלתבוע
עה,

כדינינזיקין ,תאונות וביטוח ,מזכיר
כי

התאמת

חשובה.

במקרה של פג־
$TS1$פגעה$TS1$,

את

חברת

הביטוח

אזור-צל,
הקייטנה .ישלזכור כיפוליסת בי־
$TS1$ביטוח$TS1$
הפעילויות והתאמתן
בילדים ,מגוון
$DN2$ביטוח $DN2$תלמידים מוגבלת
טוח
לגילאי
בסכומים
הילדים ,תנאי בטיחות ,עזרה
ראשונה וביוצאבאלה.״באופן
כללי״ ,ואילופוליסת הקייטנה אמורהלהיות
מזכיר
רחבה הרבה יותר,ולכן יש לוודא
חרל״פ" ,כל תלמיד בית ספר
שלקייטנהולמנהליה גם כיסוי במ־
$TS1$במסגרת$TS1$
או גן מבוטח גם בימי החופשהגדול
$DN2$במסגרת $DN2$פרטיתולדעת מה היקפו .במ־
$TS1$במקרה$TS1$
סגרת
בביטוח תאונות אישיות,עליו משל־
$TS1$משלמים$TS1$
$DN2$משלמים $DN2$ההורים במסגרתתשלומי החובה.
מים
קרה
$DN2$במקרה $DN2$של תביעה ,יש לצרף חוות דעת
ניתן לדרוש לקבל את הפריסה באמ־
$TS1$באמצעות$TS1$
רפואיתלגבי הפגיעה שנגרמהולכן
$DN2$באמצעות $DN2$מזכירות בית הספר".
כדאי לשמור כל תיעוד של המקרה.
צעות
תנאים

סניטריים,הטיפול

לתלמידים

או את

חברת הביטוח

של

