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אנו שמחים שהצטרפתם לקייטנת  2019!
מחזור א’ 1-18.7.19  מחזור ב’ 21.7-8.8.19  מחזור יול”א 4-15.8.19  מחזור ג’ 11-15.8.19

ה”אני מאמין” שלנו
אנחנו במרכז דור לוקחים על עצמנו להמשיך ולקיים את המוניטין שלנו - מחוייבות למצוינות.

 עבורנו, ‘חינוך לערכים בהנאה’ זו לא סיסמה ריקה – זו המשימה שלנו! אנו מחוייבים לעשות 

כל דבר אפשרי כדי להבטיח שהילדים שלכם יהנו וילמדו מהחוויה שלהם במהלך הקיץ. 

הכי חשוב: אנחנו דואגים לבטיחות ולביטחון שלהם בכל רגע! 

אנו מחוייבים:
להמשיך לחתור למצוינות ברמת איכות קייטנות הקיץ שלנו.  >>

<<  להבטיח כי קייטנות הקיץ מורשות לפעילות על פי החוק )רשיון עסק, אישור מנהלי קייטנות, 

אישור משרד החינוך, אישור קב”ט, אישור בטיחות, אישור כיבוי אש(.

לדבוק בכל תקנות הבטיחות והביטחון וליישם אותם בקפידה.  >>

<<  להבטיח את שלום הילדים, תוך הקפדה על שתיית מים מספקת, חבישת כובע ואספקת אזורים 

מוצלים להגנה מפני השמש.

לנהל את פעילות הקייטנה בעזרת אנשי צוות מקצועיים, מחוייבים ומיומנים.  >>

מתקיימת במרכז דור ללא יציאות!  אטרקציות ופעילויות - קייטנת  
הילדים ייהנו מימי כיף רטובים עם מתנפחי ענק, סדנאות העשרה ייחודיות למרכז דור כמו אילוף 

 כלבים, מג’יק לנד, צילום ‘בוק’ מגניב וסדנאות “ילדי דור העתיד” - רובוטיקה, מדענים צעירים, 

ד”ר דוליטל, נגרות ועוד... בנוסף, יחוו הילדים ימי ספורט ואתגר, הישרדות, אולימפיאדה, מסע בזמן - 

משחקים של פעם, מסע בשביל ישראל, מסע בין כוכבים ועוד.

המסלולים בקייטנת
אנו מציעים מגוון של מסלולים חווייתיים, לפי תחומי העניין השונים של הילדים, לבנים ולבנות כאחד:

חלומות
המקום בו חלומות מתגשמים

קטנטנים
גילאי 6-5

ספורט
כדורסל/כדורגל

רב תחומי
גילאי 6-10

החופש לבחור
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כללי - פעילות הקייטנה תתקיים בימים א’-ה’, בין השעות 13:00-7:45 )16:30-7:45 למשתתפי 
הצהרון במחזור השני בלבד(.

קבוצות ומסלולים - הילדים ישובצו לפי גילאים והמסלולים שיבחרו. חשוב לכם שילדכם יהיה יחד 

עם חבריו בקבוצה? בקשו מאתנו בעת הרישום ואנחנו נעשה כל מאמץ לאפשר זאת.

הסדרי ביטחון – הקייטנה נמצאת בשטח סגור ובו שומר ומגישי עזרה ראשונה במשך כל שעות 

הפעילות. במהלך הקייטנה מתקיימים סיורים יזומים של המוקד והמקום מצולם 24 שעות ביממה.

מתקני הפעילות - 5 חדרי סטודיו גדולים, חדר צהרון, 12 חדרי פעילות, חדר מולטימדיה, חדר אומנות, 

כולם ממוזגים. אולם ספורט גדול, מגרש טניס, 16 תאי שירותים ושטח רחבה מוצל.

צוות הקייטנה - הקבוצות מונות 25-18 ילדים, לכל קבוצה 2 מדריכים בגילאי 16-18 בעלי רקע 

בהדרכה, בפיקוחם של רכזים  בוגרים.

ארוחת עשר - כוללת לחמנייה עם שוקולד או ריבה ושתייה. בנוסף נהנים הילדים מפירות העונה. 

כמובן שניתן להביא גם אוכל מהבית...

לנרשמים לצהרון בלבד - בצהרים תוגש ארוחה חמה ואחר הצהרים יוגש פרי או כריך.  >>

מה קורה במהלך היום?
<<  הילדים מגיעים ל’ריכוז בוקר’ שיחל מהשעה 7:45 עם המדריכים הקבועים שלהם, שהכינו 

 עבורם פעילות חברתית לפתיחת היום. ההורים מתבקשים שלא להיכנס עם הילדים לתוך 

אולם הספורט בהגעתם בבוקר.

הילדים יוצאים לפעילות - כל הפעילויות קשורות ליום הנושא ולמסלול הנבחר.  >>

ארוחת עשר.  >>

המשך פעילויות לפי הלו”ז היומי.  >>

<<  מסיימי השעה 13:00 מתרכזים בשטח הפיזור | מסיימי השעה 16:30 מקבלים ארוחת צהריים 

כשרה הכוללת מנה בשרית, תוספת, ירקות ופירות. ניתן לקבל תחליף צמחוני.

<<  למסיימים ב-16:30 - לאחר ארוחת צהריים מתקיימת פעילות באולם ממוזג - סרט / הצגה / 

חוג מקצועי / פעילות חברתית.

פעילות פיזור וארוחה שלישית הכוללת פרי או כריך.  >>

אבדות - ליד השער הראשי תמוקם פינת אבדות ובה ירוכזו פרטי לבוש או ציוד שיימצאו על ידי 
אנשי הצוות.

 הנהלת הקייטנה אינה אחראית בכל צורה לאובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי הציוד של הילד/ים. 

יש להימנע מלהביא חפצי ערך וכסף לקייטנה.
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חשוב לדעת!
<<  ביום הקייטנה הראשון - התחלת הפעילות מותנית בהצגת הצהרה חתומה ע”י ההורים. ניתן 

יהיה לחתום על ההצהרה ביום זה אצל מדריך הקבוצה.

<<  הורה המביא את ילדו באיחור, לאחר תחילת הפעילות, ייגש עם הילד למשרד ויעדכן על 

הגעתו. נציגות המשרד היא זו שתביא את הילד למוקד הפעילות. 

<<  אנו ממליצים למרוח את הילדים בבוקר בקרם הגנה. כמו כן, חובה להביא כובע מידי יום.

<<  המדריכים דואגים שהילדים ישתו לאורך כל היום. עם זאת, רצוי לשלוח עם ילדכם בקבוק 

שתייה אישי.

<<  בסיומו של כל יום אנו שולחים את ילדכם הביתה רק עם מי שאושר על ידכם. במידה ויש 

שינויים, גם אם הם חד-פעמיים, דאגו לעדכן את המדריכים מראש. הורים המעוניינים שילדם 

ישוחרר בתום יום הקייטנה ללא ליווי, חייבים לציין זאת בהצהרה.

<<  הורים )או מלווים( הבאים לאסוף את ילדם מתבקשים להגיע בזמן. למען בטיחות הילדים, 

שערי הקייטנה יפתחו רק בשעה 13:00 )למשתתפי הצהרון במחזור שני ב-16:30(.

<<  המדריכים המקצועיים שלנו דואגים לילדכם במהלך היום. שתפו אותם במה שחשוב שידעו. 

צוות הרכזים נמצא גם הוא בשטח במהלך כל היום, במיוחד עבורם ועבורכם.

<<  לכל קבוצה תיפתח קבוצת וואטסאפ שמיועדת אך ורק לעדכונים חשובים. אנא הימנעו 

משיחות אישיות בקבוצה.

<<  בסוף כל שבוע תקבלו את עלון הקייטנה ובו סיכום השבוע שחלף ופירוט לגבי השבוע הקרוב. 

באופן זה, תוכלו לעקוב ולהיות חלק מפעילות הילדים.

<<  חשוב וכדאי להתעדכן באמצעות המייל / הפייסבוק לגבי לו”ז הקייטנה, שינויים ופעילויות 

מיוחדות.

דרכי התקשרות
טלפון: 09-7445888  >>

www.sport4all.co.il  :כתובתנו באינטרנט  >>

merkazdor@gmail.com  :מייל  >>

ולסיום...

להתראות בקייטנת  2019!
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החופש לבחור מסלולי קייטנת 

 הצטרפו אלינו לקיץ בלתי נשכח! בקייטנת דדילנד כל יום שונה, מעניין ומיוחד! 

 כל האטרקציות מגיעות למרכז דור, ללא יציאות! הילדים מוזמנים ליהנות ממגוון של 

מסלולים אטרקטיביים ומשלל פעילויות, כל ילד/ה על פי טעמו - 

הכל הכל אני יכול כי זה החופש הגדול
המסלול הרב תחומי מציע פעילויות הקשורות לשבוע/יום נושא )ע”פ תכנית פעילות הקייטנה(.  

בנוסף, ייהנו הילדים מאטרקציות ופעילויות מגוונות: משחקי ספורט ונופש, ימי מים, אטרקציות מים, 

סרטים והצגות, בישול ואפייה, יצירה ואומנות, פעילויות חברה ותרבות ועוד... החוגים, הפעילויות 

והסדנאות יועברו ע”י מורים בכירים ומקצועיים. אז בואו ליהנות מהחופש לבחור, הקיץ בדדילנד!!!

משקיעים היום באלופים של מחר  
בואו לקחת חלק באחד ממסלולי הספורט שלנו - כדורסל / כדורגל. במסגרת המסלול יתאמנו 

הילדים בענף הנבחר בתוספת אימוני אתלטיקה ויכולות גופניות, תוך שילוב משחקים ותחרויות. 

בנוסף לפעילות הקייטנה היומית, ייהנו הילדים מחוויות ייחודיות כגון סטריט בול, אליפות פיפ”א, 

מפגש מול קבוצות אחרות, ימי טורניר ומשחקים. אז בואו להיות אלופי הקיץ של דדילנד!!!

קיץ גדול לילדים קטנים )גילאי 6-5 בלבד(  
 רק בדדילנד - 15-20 חניכים בלבד בקבוצה! 3 מדריכים לכל קבוצה! מדריכי מסלול הקטנטנים 

עוברים מיונים קפדניים לקראת הקיץ!

במסלול הקטנטנים ייהנו הילדים מסדנאות העשרה, ספורט ותנועה, קומיקס, אנגלית, משחקיה, 

קסמים, משחקי חשיבה, זוחלים, מדע, קפוארה, ג‘אגלינג, יוגה, שעת סיפור, סרטים, אילוף כלבים, 

בישול ואפיה ועוד. אז בואו לגדול איתנו בקיץ שכולו כיף!!!

המקום בו חלומות מתגשמים  
מסלול המעניק חוויה חלומית ומושלמת, הכוללת התנסות במגוון רב של סדנאות ייחודיות: יום ספא 

מפנק, ריקוד בלט ותנועה, התעמלות, פלמנקו, זומבה, אומנות ויצירה, תכשיטנות, עיצוב אופנה, 

קומיקס, תיאטרון, קונדיטוריה וסדנאות שוקולד, קיפולי נייר, איפור אומנותי, מוזיקה, צילום, ציור, 

שזירת פרחים ועוד. אז בואו ליהנות איתנו מקיץ חלומי!!!

מידי שנה נסגרת ההרשמה לחלק גדול מהפעילויות בשלב מוקדם. 
הקדימו להירשם והבטיחו מקומכם!

רב תחומי

ספורט

קטנטנים

חלומות
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מחירון קייטנת  2019
מחזור א’ 1-18.7.19  מחזור ב’ 21.7-8.8.19  מחזור יול”א 4-15.8.19  מחזור ג’ 11-15.8.19

מחזור יול”א מיועד לילדי גן חובה הנמצאים עד 31.7.19 במסגרת יול”א בגני הילדים

 מחיר קייטנה
)עד 13:00(

מחיר לקבוצות** מחיר מלא
8 ילדים ומעלה
הנרשמים יחד 

 הנחה*** 
לילדי מרכז דור

ולנרשמים עד 1.6.19

1800 ש”ח1900 ש”חמחזור ראשון*

150 ש”ח הנחה! 2100 ש”ח2300 ש”חמחזור שני*

1500 ש”ח1600 ש”חמחזור יול”א

---750 ש”ח800 ש”חמחזור שלישי*

     *  150 ש”ח הנחה נוספת לנרשמים ל-2 מחזורים מלאים!
    **  הנחת קבוצות תינתן רק לחברי הקבוצה שיירשמו יחד! לא תינתן הנחה למצטרפים לקבוצה 

מאוחר יותר!
    ***   ההנחה תינתן לכל ילדי מרכז דור. בנוסף, תינתן ההנחה גם לילדים מחוץ למרכז, שיירשמו 

עד 1.6.2019 )ראו שובר מצורף(.

מחיר צהרון*
)13:00-16:30(

מחיר מוזל לנרשמים מחיר מלא
עד 1.6.19

1150 ש”ח1250 ש”חמחזור שני

---85 ש”ח ליוםמחזור יול”א/שלישי

* הצהרון יתקיים רק במחזורים השני והשלישי.  

הערות

10% הנחה נוספת לאח שני ולאם חד-הורית.  >>

אין כפל מבצעים.   >>

ביטול הרשמה יחוייב בדמי ביטול ע”ס 250 ש”ח )לכל מחזור רישום(.  >>

ניתן לשלם באשראי או בצ’קים, עד 5 תשלומים ללא ריבית.  >>

לשאלות, בירורים והבהרות ניתן לפנות במייל או טלפונית ל-09-7445888 או 054-4511595

החופש לבחור
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תודה שהחלטתם להצטרף לקייטנת  2019! 
טופס הרשמה / תקנון )אנא מלאו פרטיכם בבירור, סמנו האפשרות הרצויה וחתמו במקום המיועד(

בן / בת שם משפחה:   שם הילד/ה: 

תאריך לידה:  ת”ז: 

בי”ס: עולה לכתה:  גן חובה: 

.3  .2  .1 מבקש להשתבץ עם: 

מעוניין בצהרון: כן / לא חוזר עצמאית בסוף היום: כן / לא  מסלול: 

טל. נייד: שם האב:  טל. נייד:  שם האם: 

כתובת:

מייל )בכתב ברור(:

הצהרת ההורים
הריני מאשר/ת השתתפות בני/בתי בפעילות הקייטנה. ההשתתפות בפעילות בכפוף לתקנון 	 

ולחתימה על הצהרת ההורים.
 ידוע לי כי פתיחת הקייטנה, הצהרון, המחזור השני, מסלול יול”א, קבוצות ומסלולים, 	 

מותנית במס’ משתתפים מינימלי וכי מספר המקומות בכל מסלול מוגבל.
 להנהלת מרכז דור שמורה הזכות לשינויים ו/או תוספות לתכניות ולפעילויות הקייטנה 	 

בהתאם לנסיבות ולתנאים בשטח.
במידה ולא יפתח מסלול עקב חוסר משתתפים, תהיה לנרשם הזכות להירשם למסלול חלופי 	 

מבין המסלולים שיתקיימו, על בסיס מקום פנוי, או לקבל את מלוא כספו בחזרה.
הנני מצהיר/ה כי מצב בריאות בני/בתי תקין ואין לו/לה מגבלות רפואיות.	 
הנני מצהיר כי לבני/בתי מגבלה רפואית כמפורט להלן וכי למרות המגבלה הוא/היא מסוגל/ת 	 

 לקחת חלק בפעילות השוטפת.
פרט: 

 הנני מתחייב/ת לא לשלוח את ילדי לקייטנה במידה ואינו/ה בריא/ה. ילד שיגיע לקייטנה 	 
לא בריא, השתתפותו באחריות ההורים.

 	  הנני מתחייב לעדכן את הנהלת הקייטנה במידה ולילדי יש רגישות למזון )צליאק וכו’(. 

במידה והוא זקוק למזון מיוחד, עלי לדאוג לו למזון המתאים. ידוע לי כי הנהלת הקייטנה אינה 

מתחייבת לספק מזון המתאים לכל רגישות.
ידוע לי כי במידה וילדי לא יתנהג כראוי בקייטנה, תהיה ההנהלה רשאית להוציאו מהקייטנה.	 
ידוע לי שההגעה למתחם הקייטנה והחזרה הביתה הם באחריות הבלעדית של ההורים.	 
הנני מודע לכך שתמונות מהקייטנה יישלחו להורים ויעלו לפייסבוק ולאתר מרכז דור במהלך הקייטנה.	 
 הנהלת הקייטנה אינה אחראית בכל צורה לאובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי ציוד אישיים, 	 

כסף וחפצי ערך.
ייגבו דמי ביטול ע”ס 250 ש”ח. 	 
ביטול השתתפות בקייטנה מכל סיבה שהיא במהלך 3 הימים הראשונים, יחוייב בדמי ביטול 	 

ע”ס 450 ש”ח. מהיום ה-4 אין החזר כספים בגין ביטול הקייטנה.

אין החזר כספים בגין היעדרות מהקייטנה מכל סיבה שהיא )כולל מחלה( או במידה והילד/ה 	 
הוצא/ה בעקבות התנהגות פרועה. 

ידוע לי שאיני רשאי לבטל צ’קים אלא בהסכמה בכתב של הנהלת הקייטנה.	 
הנני מאשר כי מוסכם עלי כל הרשום בהצהרה זו.	 

תאריך חתימת הורים  

]merkazdor@gmail.com נא להחזיר טופס חתום למייל[
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