
 

 

 

 

 

 שלום רב, יקריםהורים 

ז הספורט בגבעת רם. אנו מקדמים אתכם בברכה עם הצטרפותכם למחנות הספורט והנופש של מרכ

מיטב המדריכים המקצועיים בתחומם יאפשרו לילדיכם הירוקה ופעילות הסביבת האיכותיים, מתקנים ה
 ליהנות ממחנה קיץ איכותי ביותר.

 

 :דכםהפעילויות המקצועיות אשר יינתנו ליל

כדורגל, טניס שולחן, כדורסל, , משחקי נופש, טניס, מחול ותנועה, אומנויות לחימה, שחיה מודרכת וחופשית
 הקרנת סרטים. כדורעף, סייף, אומנות, 

 ווספו פעילויות חברתיות רבות ומגוונות שיינתנו ע"י מדריכי הקבוצות.תלפעילויות אלו י
 

 : חדיםימי פעילות מיו
 )להצטייד בבגד ים( 3/7 –והפעלות בריכההפניניג מתנפחים 

 (על פי הלוז האישי של הקבוצה )להצטייד בבגד ים  SHOW -  9/7 הפנינג דראמס אלייב

 )להצטייד בבגד ים( 16/7 -  2019קוסל  ונדיאלמו ספורטיום 

 

 זמני פעילות 

 18/7/19 –ויסתיים ב  1/7/19 –יחל ב  ראשוןהמחזור ה -
o בהמשך. חוזר עם פרטי האירוע יישלח– 18/7/19ים ב ערב הורים למחזור זה יתקי 

 
 :שעות הפעילות

 בסככת הקבוצה( 14:20)איסוף החל משעה  14:30 – 8:00חמישי: בשעות  –ימים ראשון  -

 )פרטים במזכירות המחנה( 16:00עה למעוניינים תינתן אפשרות ליום ארוך )צהרון( עד הש       

 הינו מאולם הספורט.  איסוףה 14:30לאחר השעה 

 

 להלן מס' הנחיות חשובות:

 , עם הפריטים הבאים:בכל יוםיש לצייד את ילדיכם בתיק  .א
 , בגדי ספורט )נעלי ספורט, מכנסיים וחולצה( .1

  + כפכפיםלבעלי שיער ארוך( חובה) בגד ים + מגבת + כובע ים .2

  ,קרם הגנה .3
 בקבוק שתייה .4

 כובע .5
 על כל אחד מהפריטים )כולל התיק( במקום בולט ובאופן ברור.ון מומלץ לרשום את שם הילד ומספר הטלפ

 

אך לא , 08:00ניתן להגיע החל מהשעה  לנקודת המפגש של הקבוצה אליה הוא שייך.כם יש להביא את ילד .ב
 .8:30יאוחר מהשעה 

 
קבוצתו  במידה ואתם מעוניינים לאסוף את ילדיכם לפני שעת סיום הפעילות, עליכם להגיע למקום הפעילות של .ג

נבקשכם להקפיד על נוהל זה  לאחר מכן יש להגיע למשרדי הקייטנה וליידע את המזכירות., וליידע את המדריך
 בכדי למנוע מאיתנו דאגות מיותרות.

 

 אנו מאמינים כי ילדיכם יחוו תקופה מהנה, מאתגרת ומעניינת, אותה לא ישכחו זמן רב.

 נשמח לענות על כל שאלה או בקשה:

  02-6733191 הקייטנהמשרד   :בטלפונים       16:00 – 08:00בשעות 

 02-6584287 לקוחותמשרד ה                                                              

 
 בברכה,

 

 מנהל הקייטנה - שלומי אמון
050-4344648 

 
 רכזת הקייטנה רותם מסיקה

050-9100978 


