
 מדריכי קבוצה בוגרים ומנוסים
 מנהל קייטנה מקצועי, 

    בעל תואר בחינוך
 הפעלות חיצוניות מדי יום

 קייטנה מאושרת משרד החינוך
 חולצה לכל קייטן

 ביטוח מלא לכל ילד.
 לכולם- ארוחת בוקר ופינוקים. 
 לנרשמים עד 16.00, א. צהריים

   כשרה ומאושרת משרד הבריאות. 
 עלויות:

עד השעה 13.00 : 530 ש״ח לשבוע 
הראשון, 430 לשבוע השני.

תוספת עבור צהרון: 250 ש״ח לשבוע 
הראשון, 200 ש״ח לשבוע השני.
 הנחה של 5% לילד שני ומעלה.

**יתכנו שינויים 
לפרטים נוספים:  בסדר הימים
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12.8, יום ב׳ 
עולם הקולנוע 

סדנת איפור בקולנוע
צילום קליפ הקייטנה

 פעלולי מצלמה
יצירת זואוטרופ

מעבדה ניידת

סקרנות כדרך חיים

15.8, יום ה׳ 
מסיבת סיום  

״כוכב נולד״- מופיעים על 
הבמה

הכנת מערכת תופים
מעגל מתופפים

מסיבת סיום מתוקה

7.8, יום ד׳ 
מדענים צעירים

מעבדת צבעים
מופע מדעי- מדע בחלל

ילדי הר געש
יצירת טיסנים

מתחם בועות סבון ענקיות

5.8, יום ב׳
לא לשכוח לשמוח

סדנת העצמה ומנהיגות
מופע סטנד אפ

מסיבת אוזניות מדליקה
סדנת צחוק

4.8, יום א׳ 
מסיבת פתיחה

 קבלת פנים חגיגית
סדנת קעקועים צבעונית

הכנת כדורי ג׳אגלינג
מופע קרקס

משתוללים במעבדה- 
סדנה

13.8, יום ג׳ 
כפר אינדיאני

קיר גרפיטי קבוצתי
קישוטי אוהלי טיפי 

הכנת מקלות גשם 
הקרנת סרט על מסך ענק

8.8, יום ה׳ 
יציאה: 

יום במוגו פארק

נוסעים להנות במתחם 
הסייבר פארק הראשון 

בישראל! 70 עמדות 
מדליקות להנאת הילדים. 

6.8, יום ג׳ 
יציאה: 

יום בסינמה סיטי
 

צופים בסרט משולב 
באטרקציה אינטראקטיבית, 
בשילוב טכנולוגיות מגוונות.

סדנת אבן פלא

14.8, יום ד׳ 
יציאה: 

יום ב״בראשית״

 עולם של טיפוס, קפיצה, 
ואתגרים. 

אומגה, קיר טיפוס, גשרים, 
מבוכים ועוד ועוד.

עולמות קסומים בבר אילן
הרפתקאות מהנות למסיימי כיתה א׳- ה׳



 מדריכי קבוצה בוגרים ומנוסים
 מנהל קייטנה מקצועי, 

    בעל תואר בחינוך
 הפעלות חיצוניות מדי יום

 קייטנה מאושרת משרד החינוך
 חולצה לכל קייטן

 ביטוח מלא לכל ילד.
 לכולם- ארוחת בוקר ופינוקים. 
 לנרשמים עד 16.00, א. צהריים

   כשרה ומאושרת משרד הבריאות. 
 עלויות:

עד השעה 13.00 : 530 ש״ח לשבוע 
הראשון, 430 לשבוע השני.

תוספת עבור צהרון: 250 ש״ח לשבוע 
הראשון, 200 ש״ח לשבוע השני.
 הנחה של 5% לילד שני ומעלה.

**יתכנו שינויים 
בסדר הימים

12.8, יום ב׳ 
אומנות החשיבה

 מדעים ונהנים-
 הכנת מנורת לבה

משחקיה ניידת מגיעה לגן
הכנת טיל והטסה לחלל

צילום קליפ לקייטנה

15.8, יום ה׳ 
מסיבת סיום  

פסטיבל ספורט היתולי
מתחם בועות סבון

מעגל מתופפים
מסיבת סיום מתוקה

7.8, יום ד׳ 
אומנות המדע

הכנת חייזרים צבעונים
מופע מדעי- מדע בחלל

מעבדה ניידת- ג׳ל נצנצים
משחקית ענק מגיעה לגן

סדנת תעופה וחלל

5.8, יום ב׳
אומנות המוסיקה

הכנת כלי נגינה
הצגה- לפרקון שובב

הקרנת סרט על מסך ענק
מסיבת אוזניות מותאמת

4.8, יום א׳ 
מסיבת פתיחה

 קבלת פנים חגיגית
סדנת קעקועים צבעונית

משחקי היכרות
מופע קרקס

חוג תיאטרון
הכנת תיאטרון אצבעות

13.8, יום ג׳ 
אומנות עולמית

הכנת מנדלות אינדיאניות
קישוט אוהלי טיפי

רקוד הגשם
יצירת חרבות וכתרים

8.8, יום ה׳ 
אומנות הגוף

פסטיבל ספורט היתולי
מופע קסמים

סדנת מיינדפולנס
משחק יוגה קידס

סדנת תיפוף על כדורים

6.8, יום ג׳ 
אומנות פלסטית

 
הכנת מובייל צבעוני

הצגה- מסע לארץ הצבעים
סדנת אבן פלא

חוג אומנות- יצירת ציור 
מהטבע

14.8, יום ד׳ 
אומנות המוסיקה

מופע- חלילן מהמלין
יצירת חליל פאן אישי
גרפיטי ילדי הקייטנה

יצירת תמונה 
הקרנת סרט על מסך ענק

בשבילי האומנות בבר אילן
קבוצת העולים לגן חובה- עולים לכיתה א׳

סקרנות כדרך חיים

לפרטים נוספים:  
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