
ביה"ס של החופש הגדול לבוגרי כיתות א׳-ג׳

3-21.7.16 | ימים א׳-ה׳ 8:00 - 13:00 
 כל ילד מוזמן לבחור מסלול פעילות לפי העדפתו, החלוקה לקבוצות 

תהיה לפי המסלול שבחר.
מסלול אומנויות שימושיות

 יצירה בחומרים ממוחזרים, חימר קל, תפירה, קיפולי נייר. 
מורות: זיוה עמית, עדי לוי, מטולה עובדיה, נועה אבני.

מסלול אומנויות הבמה
 קפוארה, בניית כלי נגינה, מסיכות, תאטרון, מחזות מוסיקליים. 

מורים: ניר אוחנה, מעין דובוקובסקי, מאיה גרוסמן.
מסלול אומנויות חשיבה

 רובוטיקה, שחמט, משחקי חשיבה. 
מורים: אסתי הירש, עזרא שירין, תומר רוזנשטיין.

w  "לכל המשתתפים – נסיעה לפעילות ב"חץ וקשת מדברי 
במצפה רמון, יום מתנפחים בבריכה, צפייה בהצגה.

w .הילדים יקבלו מדי יום לחמנייה עם ממרחים וירקות
רכזות הפעילות: רעות צורף ואורה פרס.

בוגרי כיתות א׳-ב׳: 300 ₪  בלבד לכל משך הקייטנה מחירים 
בוגרי כיתות ג׳: 890 ₪ בלבד לכל משך הקייטנה   

w המחירים מסובסדים מאוד
w אין אפשרות להירשם לשבוע בודד
w  הרשמה ותשלום בכרטיס אשראי באתר המאובטח 

עד ה 18/6/2016. 
w .שימו לב - ההרשמה היא ישירות למסלול אותו בחרתם
w !מספר מקומות בכל מסלול מוגבל. מהרו להירשם

*הזכות לשינויים שמורה

מחנות ספורט לבוגרי כיתות א׳-ד׳ 

מחנה שחייה
24.7-4.8.16 | ימים א׳-ה׳ 8:00 - 13:00

לימוד ושיפור סגנונות שחייה: חזה, חתירה וגב, שכלול 
יכולת התנועה במים עם דגש על סגנון שחייה נכון, 

משחקי ספורט מים, שחייה במים וביבשה...
מדריכה: נעמה שמעיה

שי לכל משתתף: ציוד שחייה איכותי
w .הילדים יקבלו מדי יום לחמנייה ושתייה

מחנה ג'ודו
24.7-4.8.16 ימים א׳-ה׳ 8:00 - 13:00

העמקת יסודות הג'ודו, כושר גופני, קורדינציה, מהירות 
וגמישות, משחקי כדור התורמים להתפתחות הגופנית של 

הילד, אימון משותף בבאר שבע.
מדריך: יעקב דרק

שי לכל משתתף: תיק וחולצה
w .הילדים יקבלו מדי יום לחמנייה ושתייה

מחיר 1,300 ₪ למשתתף הרשמה ותשלום בכרטיס אשראי באתר המאובטח עד ה 9/7/2016
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מחנה מוסיקה לבוגרי כיתות ד׳-ט׳
14-18.8.16

אירוח תלמידים אורחים ממקומות אחרים בארץ ומבלארוס.
מחיר 850 ₪ למשתתף.

מחנה אימונים – כדורסל ללא הפסקה בערבה

מחנה כדורסל לבוגרי כיתות  ד׳-ט׳
10-21.7.16 | ימים א׳-ה׳ 8:00 - 13:00  

מחנה כדורסל לבוגרי כיתות ב׳-ג
24.7-4.8.16 | ימים א-ה 8:00 - 13:00  

מחנה אימונים מקצועי: שיפור יכולות אתלטיות, 
שיפור היסודות בכדורסל

אליפות יד הזהב, skills 1×1, משחקים 5×5 4×4, 
טורניר כדורסל, משחקי נופש

מחיר 1,300 ₪

שי לכל משתתף: תלבושת "כדורסל ללא הפסקה בערבה"
w .הילדים יקבלו מדי יום לחמנייה ושתייה
w  הרשמה ותשלום בכרטיס אשראי באתר המאובטח 

עד ה-25/6/2016
*הזכות לשינויים שמורה

קיץ על גלגלים לבוגרי כיתות ד׳-ו׳, ז׳-ח׳ 

שבוע 1 | 18-20.7.16
18.7 סדנת שוקולד ואפייה 9:00-13:00

19.7 מסיבת מתנפחים בבריכה 12:00-16:00
20.7 נסיעה לפארק מים – ימית 2000 בחולון 7:00-19:00

שבוע 2  | 25-27.7.16
25.7 נסיעה לסרט בבאר שבע 9:00-15:00

26.7 אולימפיאדה – תחרויות ספורט 12:00-16:00
27.7 נסיעה לטופ -94 פארק אתגרים באילת 8:00-16:00

רכזת פעילות: נטע שורר
850 ₪ לכל התכנית מחירים 
490 ₪ לשבוע אחד   

w לא ניתן להירשם לפעילויות בודדות
w לא ניתן לערבב בין השבועות
w הרשמה ותשלום בכרטיס אשראי באתר המאובטח 

עד ה-3/7/2016
w מספר מקומות מוגבל! מהרו להירשם

*הזכות לשינויים שמורה

קורס קיץ במחול לבוגרי כיתות א׳-ה׳
14-18.8.16 | ימים א׳-ה׳ 8:00 - 13:00

מחול מודרני, תיפוף גוף, אימפרוביזציה וסגנונות ריקוד שונים...
הכנה לתלמידים חדשים שמעוניינים להצטרף לביה"ס למחול.

מחיר 650 ₪ 
פתיחת הקורס תלויה במספר הנרשמים.

חדש!!

קייטנות קיץ 
2016

מתנ"ס ערבה שמח להזמינכם ל

http://www.hugim.org.il/arava.htm
http://www.arava.co.il/matnas/hugim/kaitana2016.htm

