
         מרכז כנה מאיר בע"מ 
מתנ ס פרדס חנה כרכור

www.mymatnas.org.il  |  04-6378551 לפרטים והרשמה: 



קיטנת אקרוג׳ים
רכז ענף יהודה הובר  וחגית דיסקין וצוות מאמנות

19.7.18 - 1.7.18
ד'-ו' | אולם הספורט יפה נוף
שעות הפעילות 8:00 - 13:00

אימונים מקצועיים | בריכה 
סדנאות העשרה | יציאה לאולם 

עם ציוד אולימפי | סינמה-סיטי - סרט

מחיר בהרשמה מוקדמת
1250 ₪ עד  24/6/18 

מחיר בהרשמה מאוחרת 1350 ₪
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קיטנה 
דרמה ותאטרון

מדריכה - תמר ולינסקי

19.7.18 - 1.7.18
כיתות  ד'-ו' 

שעות הפעילות 13:00 - 8:00
סטודיו ממלכתי כרכור

משחקי תאטרון | ביטוי אישי 
סדנאות מקצועיות

בריכה | סינמה-סיטי-סרט

מחיר בהרשמה מוקדמת
1150 ₪ עד  24/6/18 

מחיר בהרשמה מאוחרת 1250 ₪

רגינה 050-5386636
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קיטנה חברתית
צוות הדרכה - מדריכים מוסמכים

19.7.18 - 1.7.18
כיתות  ד'-ו' 

שעות הפעילות 13:00 - 8:00

סדנאות | חוויות מעשירות 
בתחומים מגוונים

מחיר: 755 ₪
פתיחת הקיטנה מותנת במס׳ המשתתפים



פארק הקופים1.7.18

שפיים3.7.18

סינמה סיטי5.7.18

מימדיון8.7.18

לונה פארק10.7.18

מיני ישראל )ערב(12.7.18

ימית 15.7.182000

סופרלנד17.7.18

מסיבת סיום19.7.18

ו הקיטנה מתאימה רק לילדים שיודעים לשחות
ו מספר המקומות מוגבל

ו הזכות לשינויים שמורה
ו תחנות איסוף: ממלכתי כרכור )שער אחורי( 

    בי"ס שדות, מתנ"ס פרדס חנה.

רגינה 050-5386636

מחיר בהרשמה מוקדמת
₪1300 עד 24/6/18

מחיר בהרשמה מאוחרת
1400 ₪ מ - 25/6/18
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כיתות  מסיימי ג'-ו'
3 פעמים בשבוע ימים א', ג', ה',

שעות הפעילות 15:30-8:00
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* צהרון עד השעה 16:30
רגינה 050-5386636   
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הדרכה - מורים ומדריכים מקצועיים

9.8.18 - 22.7.18
לבוגרי גן חובה - כתה ו

שעות הפעילות 13:00-8:00
בי״ס מעיינות

מסלולים לבחירה
ו דרמה ותאטרון
ו מחול ואמנות 

ו מדע ויצירה
ו מחנה כדורגל 

ו מוכנות לכיתה א׳ 
ו״שנדי״ תכשיטנות יצירה בחרוזים )תוספת ₪300(

ו ימי בריכה ו סרט סינמה סיטי 
ו ימי גיבוש וחוויה ו ארוחת בוקר

מחיר בהרשמה מוקדמת
1150 ₪ עד  24/6/18 

מחיר בהרשמה מאוחרת 1250 ₪



מחזור שני

מחזור ראשון

קיטנת כדורסל
רכז ענף דידי שוסטר וצוות מאמנים   

19.7.18 - 1.7.18
כיתות ד׳-ו׳ | אולם רבין

שעות הפעילות: 13:00-8:00

9.8.18 - 22.7.18
חובה - ו׳ | אולם רבין

שעות הפעילות: 13:00-8:00

הכרת חוקי הכדורסל 
אימונים לשיפור הקאורדינציה 

משחקונים | ימי בריכה 
פעילות אתגרית | סינמה סיטי

ארוחת בוקר

מחיר בהרשמה מוקדמת
1150 ₪ עד  24/6/18 

מחיר בהרשמה מאוחרת 1250 ₪



מחנה טניס
 

12.7.18 - 1.7.18
ד׳ ומעלה | במגרשי הטניס במתנ״ס

שעות הפעילות: 13:00-9:00
מחיר: 850 ₪

 
2.8.18 - 22.7.18

חובה - ו׳ | במגרשי הטניס במתנ״ס
שעות הפעילות: 13:00-9:00

כל המשתתפים במחנה יתאמנו 
לשיפור יכולות אישיות, יכולות 

גופניות ויכולות טקטיות אישיות 
והכל עם דגש על הנאת הילדים.

מחיר: 850 ₪

מחזור שני

מחזור ראשון

יאיר 050-6570693



הצהרונים שלנו
בבתי הספר

נעםמורשהשרתשדותרביןמעיינותכרכור מרחבים

בצהרונים שלנו צוות מיומן ומקצועי בפיקוח החברה למתנסים ובהנחיית מדריכה פדגוגית.
מקבל את ילדכם למסגרת חינוכית בשילוב למידה, הנאה וארוחה חמה תוך הקפדה על בטיחותם וביטחונם 

ללא צורך בהסעות וחציית כבישים. שעות הפעילות מסיום הלימודים ועד השעה 17:00

חוגים והעשרה הכנת שיעורים | 2 חוגים בשבוע ואטרקציות מגוונות במהלך השנה.
תכנית פדגוגית | המותאמת להתפתחות הילדים, ליווי וסיוע בהכנת שיעורי בית, פעילויות המבוססות על ניסיונם המקצועי של אנשי הצוות. 

תזונה בפיקוח דיאטנית | ארוחת צהריים חמה וכשרה, המזון מורכב ממזון טרי המכיל את אבות המזון הדרושות להתפתחות הילד.
חופשות בתי הספר כפוף ללוח חופשות התמ"ת ולתוכנית החגים של משרד החינוך. מענה בחופשת בית הספר.
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www.mymatnas.org.il  050-5386636 | רגינה אמיר   04-6378551 לפרטים והרשמה: 

״בשביל החברות״ | התכנית של צהרוני בתי הספר תשע״ט
תכנית פעילות יומית העוסקת במיומנויות חברתיות ומותאמות לילדי כיתות א׳-ג׳

תיאטרון, אומנות, חשיבה ודמיון, תנועה ומשחקי חצר.


