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קייטנות קיץ 2017
במועדון הספורט באוניברסיטת תל אביב

לפרטים ולהרשמה

*6822

אמנות     גלישה

טבע     קרקס

שירה     סייבר

טלוויזיה      כדורגל
T.V.

לא מתפשרים על פחות

www.tausummer.co.il
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ברוכים הבאים לאוניברסיטה של הקייטנות
כשמדובר בקייטנות קיץ, יש רק מקום אחד המציע לילדיכם מגוון רחב 
של פעילויות מקצועיות וחוגים חוויתים לבחירה:  טלוויזיה בשת"פ ייחודי 
ופיתוח  - שירה  לשיר  נולדו  ואקרובטיקה,  ערוץ ניקלודיאון, קרקס  עם 
על  אמנות, משחק  קונדיטוריה,  וטרינריה,  סייבר,  והישרדות,  קול, טבע 

במה, קולנוע, גלישת גלים, שייט מפרשיות, שפע חוגי ספורט ועוד. 
תמצאו  אביב  תל  באוניברסיטת  הספורט  מועדון  של  הקיץ  בקייטנות 
מדריכים מקצועיים ומנוסים, יחס אישי ואווירה יצירתית שיעניקו לילדיכם 

קיץ בלתי נשכח.
האוניברסיטה  של  המתקדמים  במתקנים  מתקיימות  הפעילויות  כל 

ובבטיחות מירבית.
אפשרות להסעות מידי יום מתל אביב ומערים נוספות.

לא מסתפקים בפחות מהאוניברסיטה של הקייטנות.

אסיפת הורים לקראת מחזור א' תתקיים במתחם הקייטנה ב-26.6.17 בשעה 16:00

אסיפת הורים לקראת מחזור ב' תתקיים במתחם הקייטנה ב-17.7.17 בשעה 16:00

כתובת: חיים לבנון 60 ת״א שער 9, מרכז הספורט )חניה חופשית במקום(

היות ומספר המקומות בכל חוג וקורס מוגבל, הרשמה מוקדמת תבטיח את 
הצטרפותכם לחוג הרצוי.

שימו לב!

www.tausummer.co.il באתר הקייטנות

בטלפון: 6822*
בפקס: 074-7100-244

kaytanot@tausc.co.il :בדוא״ל
במשרדי מרכז הספורט: שער 9 של האוניברסיטה - רח’ חיים לבנון,

בימים א’-ה’ בין השעות 19:00 - 09:00 וביום ו’ 12:00 - 08:30.
ניתן להרשם גם בטלפון ו/או בפקס, באמצעות כרטיסי אשראי

פרטים והרשמה
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4-7 פרטים ומידע מקדים   

8-10 קייטנת החלומות )טרום חובה עד כיתה ב'(   

12 הקייטנה הרב תחומית )כיתות ג' עד ז'(   

15 חוג טלוויזיה ניק TV , בשת"פ ייחודי עם ערוץ ניקלודיאון   

16 חוג קרקס ואקרובטיקה   

  16 חוג טבע והישרדות  

16 חוג נולדו לשיר - שירה ופיתוח קול    

  17 חוג אנגלית   

חוגי  טכנולוגיה:  

19-20 רובוטיקה, סייבר  

חוגי אמנות:   

22-23 קולנוע, מעצבי אופנה , קומיקס, משחק על במה, צילום, ציור ופיסול, מחול 

חוגי ספורט:

27-28 ספורט וחינוך גופני, כדור-יד, טניס, טריאתלון, כדורסל, כדורגל  

29-30 שייט מפרשיות, גלישת רוח, גלישת גלים  

31 חוג וטרינרים צעירים   

32 חוג קונדיטורים צעירים   

חוגים נוספים: 

35 טיסנאות, מבוכים ודרקונים, משחקי תפקידי חיים 

חדש לבני נוער
41 קורס מדריכי קייטנות )כיתות ח' עד ט'(  

42 קורסי יזמות והייטק  בשיתוף מרכז היזמות של אוניברסיטת ת"א )כיתות ח' עד יא'(  

תוכן העניינים
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תאריכי מחזורים
מחזור א׳: 19.7.17 - 2.7.17 )כולל יום ו’ 7.7.17(

מחזור ב׳: 10.8.17 - 23.7.17 )כולל יום ו’ 4.8.17 ולא כולל יום ג׳ 1.8.17(
מחזור ג׳: 23.8.17 - 13.8.17 )כולל יום ו׳ 18.8.17(

שעות הפעילות: 07:30-13:00 או 07:30-15:30

הרשמה בקבוצות

הסעות
עלות עבור שני כיוונים: 500 ₪ | עלות עבור כיוון אחד: 350 ₪

• קיום ההסעות מותנה במינימום 10 נרשמים מכל יעד
• ההסעות מגיל 6 בלבד!

• הסעות חזור יתבצעו אך ורק בשעה 15:30
• מחזור ג’ - ללא הסעות

• הזמנים, המסלולים והיעדים יכולים להשתנות
• את פירוט התחנות ניתן לקבל במשרדי הרישום או באתר הקייטנות:

http://transportation.camps.co.il/parent/index

אורנית | אפק-ראש העין | בני ציון | בצרה | בת ים | גבעת שמואל | 
גבעתיים | גני יהודה | גני תקוה | הוד השרון | הרצליה | הרצליה פיתוח | 

חולון | יהוד | יפו | כוכב יאיר | כפר סבא | מודיעין | מכבים | נוה מונוסון | 
נוה סביון | נתניה | סביון | פתח תקווה | צורן | צומת בני דרור | קיראון | 

קרית אונו | ראשל”צ | רמת גן | רמת חן | רמה”ש | רעות | רעננה | שוהם |  
תל אביב )כולל הדר יוסף, אפקה, כוכב הצפון, המשתלה, רמת אביב ג’,

נוה צדק, פלורנטין(

שימו לב! קיימת אפשרות להסעה מיוחדת מביתכם
)מותנה במספר נרשמים מינימלי(

ניתן לבצע הסעות חד פעמיות על בסיס מקום פנוי ובתשלום.

kaytanot@tausc.co.il :למעוניינים ברישום קבוצות בדוא״ל •

oritr@tausc.co.il :לועדי עובדים/רכזות רווחה, יש לפנות לאורית •



5

הנחות ותשלומים
לנרשמים לקייטנות בהרשמה מוקדמת עד ה-30.5.17:

לנרשמים לקייטנה למחזור א' או ב' - עד 15:30 150 ₪ הנחה  ·
לנרשמים לקייטנה למחזור א' או ב' - עד 13:00 110 ₪ הנחה  ·

לנרשמים לקייטנה למחזור א'+ ב' - 220 ₪ הנחה ליום ארוך, 160 ₪ ליום קצר  ·
לנרשמים למחזור א' או ב' או ג' -  200 ₪ הנחה ברכישת מנוי חדש למרכז   ·

הספורט*
15% הנחה על בגדי ים לילדים בספורט ורטהיימר סניף האוניברסיטה בלבד**  ·

לנרשמים לקייטנות אחרי ה-30.5.17:
200 ₪ הנחה ברכישת מנוי חדש למרכז הספורט*  ·

15% הנחה על בגדי ים לילדים בספורט ורטהיימר סניף האוניברסיטה בלבד**  ·
הערות כלליות:

ברישום אח/ות שני/ה - עד 15:30 200 ₪ הנחה, עד 13:00 100 ₪ הנחה  ·
ברישום אח/ות שלישי/ת - עד 15:30 250 ₪ הנחה, עד 13:00 200 ₪ הנחה  ·

ההנחות הנ״ל אינן תקפות לסגל אונ׳ ת״א, מנויי מרכז הספורט וועדים.  ·
אין כפל הנחות / מבצעים ביחס לעלות הרישום לקייטנות  ·

התשלום לקייטנות במזומן או בכרטיס אשראי בלבד  ·
ניתן לשלם לקייטנות ב-4 תשלומים שווים ללא ריבית )בכרטיס אשראי בלבד(  ·

מנוי חדש - מצטרף שלא היה מנוי בשנה האחרונה. ההטבה למנוי במרכז   *
הספורט אינה תקפה לסגל ולעובדי האוניברסיטה. תקף למימוש חד פעמי לכל 

משפחה.
** ההנחה תקפה בין ה-15.6-15.8.17

ט.ל.ח

מחירון

עד 15:30עד 13:00עד 15:30עד 13:00
₪ 2,390₪ 2,870₪ 2,650₪ 3,000

עד 15:30עד 13:00עד 15:30עד 13:00
₪ 1,450₪ 1,670₪ 1,870₪ 2,030

הקייטנה הרב תחומיתקייטנת החלומות
קורס

מדריכים
קורס
יזמות

למסיימי כיתותלמסיימי כיתות ג׳ - ז׳למסיימי טרום חובה - כיתה ב׳
ח׳ - ט׳

למסיימי כיתות
ט׳ - יא׳

מחזורים א׳ - ב׳

מחזור ג׳

מחזורים א׳ - ב׳מחזורים א׳ - ב׳מחזורים א׳ - ב׳

מחזור ג׳ - טבע בלבד

מחזורים א׳-ב׳: שייט, גלישת גלים וגלישת רוח בתוספת 400 ₪
טבע, סייבר, קונדיטוריה, אנגלית, קרקס ואקרובטיקה, ניקלודיאון ומשחקי תפקידים בתוספת 200 ₪

₪ 3,000₪ 3,500
עד 15:30עד 15:30
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ארוחות
בוקר: לחמניה טריה לא מרוחה + שוקו או טרופית / קורנפלקס עם חלב

)משתנה מיום ליום(.
צהריים: )למסיימי 15:30( ארוחה חמה בחמגשית, מנה בשרית או צמחונית + 

שתי תוספות.
אחר הצהרים: )למסיימי 15:30( פרי

* קיימת אפשרות לתפריט מיוחד ללא גלוטן

בעלי תפקידים
• מנכ״לית מערכת הספורט: יעל קיילין

• מנהלת מפעלי הקיץ של מועדון הספורט: אורית רז
• סגנית מנהלת: נועה סמו

• מנהל לוגיסטיקה: איתי לשם
• ייעוץ שיווקי: קרן סטיבנסון
• כלכלה ומטבח: אהוד רצבי

• מנהלת מטה: חפצי סיני
• מנהלת קייטנת החלומות: רוז בראל

• מנהל הקייטנה הרב תחומית: אבי דה פילוסוף
• מנהל קורס המדריכים: איתי לשם • קב״ט ומנהל הסעים: ירון גולן

• משרד שיווק ומכירות: דורון נחום • משק ומנהלה: ששון ששון, חאתם עוואד
• אחזקה: מתי סוקולובר, סמו פיכמן • מנהל כספים: רו”ח אלי פדידה

• הנהלת חשבונות: אופירה שלוש, פרח יונה, שמעון אלתר, אביב מזרחי, סבטלנה סלחונוס
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תקנון
הרישום לקייטנה א.  

הרישום הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.  .1
הרישום לקייטנה כפוף למילוא הצהרה רפואית.   .2

על ההורים לעדכן מראש על כל תרופה, רגישות למזון, אלרגיות או בעיה רפואית של   .3
הנרשם/ת.

הנהלת הקייטנה רשאית לבטל חוג במידה ולא היו מספיק נרשמים או מסיבות אחרות   .4
בהתאם לשיקול דעתה. הודעה על כך תימסר לנרשם עד שבוע לפני פתיחת כל מחזור 

קייטנה.

אמצעי תשלום ב. 
התשלום עבור ההשתתפות בקייטנה הינו לכל תקופת הפעילות בכל מחזור קייטנה.   .1

בנוסף, ניתן להירשם לתקופות בנות שבוע ו/או שבועיים מתוך מחזור קייטנה. אין אפשרות 
להירשם לימי פעילות בודדים.   

יש להסדיר את מלוא התשלום במועד ההרשמה לקייטנה.  .2
ניתן לבצע את התשלום במזומן מראש לכל תקופת הקייטנה או באמצעות כרטיס אשראי   .3

עד ארבעה תשלומים. 
הנהלת הקייטנה רשאית להפסיק השתתפותו של נרשם/ת שלא יתמיד בתשלומים וזאת   .4

לאחר התראה בת 3 ימים.

ביטולים והעדרויות: ג. 
ביטול הרשמה יעשה בכתב בלבד למשרד הרישום בפקס 074-7100298. יש לוודא את   .1

קבלת ההודעה טלפונית.  
נרשם/ת שיבטל את הרשמתו עד 3 ימי עסקים לפני פתיחת מחזור הקייטנה יחויב בדמי   .2

ביטול בסך 350 ₪. מועד ביטול זה תקף גם להרשמה לתקופות קצרות מתוך מחזור 
קייטנה.

הנהלת הקייטנה מאפשרת לבטל את ההרשמה גם במהלך תקופת הקייטנה. במקרה כזה   .3
יחויב הנרשם/ת בדמי ביטול בשיעור של עלות שבוע קלנדארי מפעילות הקייטנה. הביטול 

יכנס לתוקף בתחילת השבוע שלאחר השבוע בו נמסרה הודעת הביטול. 
לא ינתן החזר כספי בגין הודעות ביטול רטרואקטיביות שאינן עומדות בהוראות אלה.   .4

לא ניתן לקבל החזר כספי עבור היעדרות מימי פעילות בודדים או ביטול הסעות במהלך   .5
הקייטנה. 

היעדרות בגין מחלה- לא תזוכה בהחזר כספי אלא אם כן הוגשה בקשה בכתב, בצירוף   .6
אישור רפואי על 7 ימי מחלה רצופים לפחות, והבקשה הוגשה בתוך 10 ימים ממועד סיום 

הקייטנה.

התנהלות בקייטנה: ד. 
משתתפי ואורחי הקייטנה מתחייבים להישמע להוראות המדריכים, הצוות המקצועי וצוות   .1

מרכז הספורט ולהוראות השילוט במקום בכל עת.
הנהלת הקייטנה רשאית להורות על הפסקת פעילות משתתף/ת בקייטנה בשל התנהגות   .2

שאינה הולמת או מסוכנת. החלטה זו תימסר להורי הנרשם/ת ויבוצע זיכוי כספי יחסי 
לתקופת ההשתתפות הנרשם בקייטנה. 

חניית רכבים אפשרית בחניון המאושר לכך בלבד ובהצגת אישור חניה תקף.  .3
חל איסור על שהייה בשטח מרכז הספורט ושימוש במתקני מרכז הספורט לאחר שעות   .4

הפעילות של הקייטנה. 
החלפת חוגים ומסגרות נתונה לשיקול דעת הנהלת הקייטנה ובכפוף למקום פנוי. מעבר   .5
חוג כרוך בחישוב מחודש של עלות ההשתתפות בחוג והוא יכנס לתוקף לאחר הסדרת 

התשלום בלבד. 
הנהלת הקייטנה אינה אחראית בכל צורה לאובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי הציוד האישיים.  .6

על הנרשמים ובני משפחותיהם לעדכן את הצוות הרפואי בקייטנה בכל בעיה רפואית   .7
המתעוררת במהלך תקופת הקייטנה. 
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קייטנת החלומות
למסיימי טרום חובה - כיתה ב׳
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המקום בו כל החלומות מתגשמים
הקיץ תוכלו להעניק לילדכם תכנים עשירים, איכותיים ומגוונים באמצעות 

חוגים ופעילויות חוויתיות, ימי נושא מפתיעים, סדנאות, הצגות ומופעים שיקנו 
לילדיכם חווית קיץ מיוחדת במינה.

קייטנת החלומות מיועדת לשתי שכבות גיל:
שכבה א׳ - למסיימי טרום חובה-חובה )גילאי 4-6(.

שכבה ב׳ - למסיימי כיתות א׳-ב׳ )גילאי 7-8(.
הפעילות מתקיימת בקבוצות מעורבות בנים - בנות לפי גיל, באולמות 

ממוזגים או במדשאות מוצלות וע״י מדריכים מוסמכים ואיכותיים העוברים 
הכשרה ומיונים קפדניים. רק אצלנו - 2 אנשי צוות לכל קבוצה! 

ניתן להירשם לפעילות עד השעה 13:00 או עד השעה 15:30.

בכל יום מחדש הילדים יעברו שני חוגים מקצועיים מתוך מגוון גדול של 
חוגים. את החוגים מעבירים מדריכים בוגרים ומקצועיים בתחום:

קומיקס | מחול | אומנויות לחימה | ברייקדאנס | אומנות | ספורט |
תיפוף גוף | בצק סוכר | בלונים | ג‘אגלינג | פלסטלינה | דרמה | 

תיאטרון סיפור.
בשכבה ב' יתקיים ביום האחרון של הקייטנה יריד חוגים להצגת התוצרים 

של הילדים בחוגים השונים.

חוגים מקצועיים

ימים מיוחדים
אצלנו כל יום הוא יום מיוחד. הילדים יעברו הפעלות שונות בנושא היומי   •

בשילוב מוסיקה, תלבושות מתאימות והפתעות נוספות.
ימים מיוחדים: יום אולימפיאדה, יום גוף האדם, יום מסביב לעולם,   

יום כדור הארץ, יום צבעים, יום מסע בזמן, יום ספארי, יום ספורט.
בימי שישי יתקיימו מופעים שווים במיוחד לכל ילדי הקייטנה!  •
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סדר יום
07:30  קליטה ופעילות קבוצתית
08:30  הפעלות / רחצה בבריכה

10:00  ארוחת עשר
10:45  חוגים מקצועיים

12:30  ארוחת צהריים למסיימי 15:30 / פעילות למסיימי 13:00
13:00  סרט / הצגה / פעילות חברתית / סדנה / הפנינג ימים מיוחדים

15:00  ארוחה קלה, פעילות סוף יום ופיזור

בריכות מיוחדות רק לרשות הקייטנים. הפעילות בטוחה! מדריכים משגיחים בתוך 
ומחוץ למים, מצילים מוסמכים ורכזים אחראים נוכחים תמיד.

סדנאות,
הצגות

מיוחדיםומופעים



11 *6822
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הקייטנה הרב תחומית
למסיימי כיתות ג׳-ז׳
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אינספור אפשרויות
הקייטנה הרב תחומית מזמינה אתכם לבחור חוג לפעילות במהלך 

הקיץ מבין מבחר גדול של חוגים אפשריים:
ניקלודיאון TV  | קרקס ואקרובטיקה | טבע הישרדות | נולדו לשיר  

– שירה ופיתוח קול | אנגלית  | חוגי טכנולוגיה | חוגי אמנות | חוגי 
ספורט | חוג וטרינריה | חוג קונדיטוריה | וחוגים נוספים...

הקייטנה הרב תחומית מאפשרת התנסות מקצועית של החוג הנבחר מידי 
יום, סיורים באתרים הקשורים לנושאי החוג, משחקי ספורט ונופש, רחצה 

בבריכה, סרטים, פעילויות חברה ותרבות.
החוגים יועברו בהנאה מרובה על-ידי מורים מקצועיים בתחום.
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חוגים לבחירה

לכל ילד/ה ניתנת האפשרות לבחור חוג אחד מבין רשימת החוגים הבאה בו 
הוא יכול/ה להתמקצע בהנאה במהלך הקיץ:

חוג טלוויזיה ניק TV - בשת"פ ייחוגי עם ערוץ ניקלודיאון
חוג קרקס ואקרובטיקה 

חוג טבע והישרדות  
חוג נולדו לשיר - שירה ופיתוח קול 

חוג אנגלית 
חוגי  טכנולוגיה:

רובוטיקה, סייבר
חוגי אמנות:

קולנוע, מעצבי אופנה , קומיקס, משחק על במה, צילום,
ציור ופיסול, מחול

חוגי ספורט:  
ספורט וחינוך גופני, כדור-יד, טניס, טריאתלון, כדורסל, כדורגל,

שייט מפרשיות, גלישת רוח, גלישת גלים
חוג וטרינרים צעירים

חוג קונדיטורים צעירים
חוגים נוספים:

טיסנאות, מבוכים ודרקונים, משחקי תפקידי חיים

•  החוגים מתקיימים מידי יום פרט למקרים מיוחדים.
•  מספר המקומות בכל חוג מוגבל.

•  פתיחת חוג מותנת במספר מינימלי של נרשמים.
•  רישום לחוגי המשך מותנה בהשתתפות קודמת בחוג המתחילים.
•  ייתכנו קבוצות הטרוגניות מבחינת גיל ע״פ כמות הנרשמים לחוג.

•  תוכנית הפעילות היא כללית ויתכנו בה שינויים ו/או תוספות.

חשוב לדעת
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TV ניקלודיאון

כוכבי ניקלודיאון
יוצאים מהמסך ומגיעים

לקייטנת אוניברסיטת תל אביב!

בואו לחוות את הקסם מאחורי הקלעים של 
ערוץ ניקלודיאון, המוביל את טבלת הרייטינג 

של ערוצי הילדים בישראל.

לילדים תועבר פעילות יום יומית מעולם 
הטלויזיה בהדרכת מומחים מהתחום 

ובהשתתפותם של כוכבים נבחרים מהערוץ.

חדש

אז למה אתם מחכים?
בואו לחוות את הקסם מאחורי הקלעים
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קרקס ואקרובטיקה
פעילות יוצאת דופן הסוחפת את הילדים לתרגילים שונים ולחוויה של 

צחוק ללא הפסקה. החוג כולל תרגילי אקרובטיקה, ג'אגלינג, אקרובלאנס, 
הליכה על קביים והמון להטוטים, הכל בשיתוף הילדים. לאורך הקייטנה 

הילדים ילמדו קטעי אקרובטיקה וג'אגלינג, עיצוב בלונים, תרגילי הולה הופ 
ויכינו מופע מדהים להורים. החוג מלווה בהפעלות וקטעי ליצנות מודרנית 

מצחיקה ומרגשת שלא ישכחו.
הפעילות בהנחייתו של אבנר הוכפלד, בוגר האקדמיה לקרקס 

"Circomedia" שבאנגליה. כיום אבנר מופיע במופעי קרקס גדולים ומגוונים 
ומלמד אקרובאלאנס בקרקס, ובמסגרות שונות בארץ ובעולם. אבנר הוא 

תלמידו של פיטר ואן ואלקנהוף מהולנד, מגדולי האקרובטים באירופה.

נולדו לשיר - שירה ופיתוח קול
בא לכם לשיר? יש לנו את החוג בשבילכם... התכנית תשלב תכנים 

ופעילויות שונות מעולם השירה תוך התמקדות בתחומים הבאים: פיתוח 
קול, הכרת הקול, פיתוח שמיעה מוסיקלית, שיפור יכולת השירה, תרגילי 

אימפרוביזציה של קול ותנועה, היכרות עם סגנונות שירה שונים )רוק, היפ 
הופ, ג'אז וכדומה(, עבודה על הגשת שירים מתוך רפרטואר שירים בנושא 

מותאם גיל. פיתוח כישורי הופעה על במה כגון נינוחות, יציבה נכונה, 
והתנסות במופע מסכם. החוג בהדרכתה של טלי שוחט, מורה לפיתוח קול 

והדרכה קולית ובעלת תעודת הוראה במחול, מרצה בסמינר הקיבוצים 
בביה"ס לאמנויות המחול.

חדש

חדש

הפעילות תתמקד בהכרת הארץ, החי והצומח באזורי הים והיבשה. הילדים 
יכירו את רצועת החוף, ילמדו על שימור חופים, תתקיימנה פעילויות 

חווייתיות במקום כמו לוטו צדפים ומפגש עם ביולוג ימי. טיול לאורך הירקון 
ממועצה אזורית דרום השרון ועד אבו רבאח, מלווה בהסברים על החי 

והצומח באזור. הכרת עולם המחזור, ביקור בפארק המחזור של חירייה, 
שימוש באשפה ביתית לטובת הכנת מוצרים חדשים. טיול ג'יפים. הכרת 

השכנים שלנו, הדרוזים והבדואים בפעילות מעשירה ואינטראקטיבית. 
הכרת המאובנים וחקירתם לרבות טיול למבצר אנטיפטרוס עד למקורות 

הירקון. פעילות עם אבני אש, ליקוט צמחי מאכל בטבע העירוני וביקור 
בבית התפוצות.

טבע והישרדות כיתות א׳-ו׳
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אנגלית
הרעיון המרכזי של HAPPY ENGLISH הוא לשלב את לימוד השפה 

האנגלית יחד עם השפה הטכנולוגית ולתת לילדים כלים יצירתיים שיעשירו 
את ידיעותיהם באנגלית. הילדים ילמדו כיצד כותבים בלוג אישי, יתכתבו 

באנגלית עם תלמידים מאוסטרליה עד ברזיל, ישוחחו בשיחות וידאו סקייפ 
עם תלמידים בני גילם ממדינות באירופה ובאסיה, ייצרו דמויות קומיקס 

דוברות אנגלית, ישפרו באמצעות אפליקציות מתקדמות את אוצר המילים, 
הדקדוק ורמת השיחה ויערכו פרויקט סיום משותף עם חבריהם.

קצב הקייטנה דינאמי וכולל לימוד אוצר מילים באמצעות משחקי קופסה 
ייחודיים, משחקי תפקידים ותיאטרון. אנו נערוך ימי שיא מהנים במיוחד 

המשלבים את השפה האנגלית, נהפוך לטבחים ולמלצרים במסעדה שנקים, 
נרוץ ממשימה למשימה במרוץ למיליון ונפגוש בע"ח שיגיעו לביקור. מתוך 

 HAPPY ניסיון לימודי רב של 20 שנים והיכרות עם עולמם של הילדים
ENGLISH פיתחו שיטה מהנה ויצירתית ללימוד השפה האנגלית, אשר 

הוכיחה את עצמה בשיפור משמעותי של הישגי התלמידים ובמוטיבציה 
שלהם ללמוד את השפה. כיום HAPPY ENGLISH הנו החוג המוביל ללימוד 

אנגלית בחולון ובת"א.   
להורים שרוצים את הטוב ביותר לילדיהם

גלי לב ארי, אשר תעביר את הקייטנה, היא מייסדת בית הספר, בוגרת 
הטכניון ובעלת 20 שנות ניסיון בלימוד אנגלית לילדים, מובילה כיום ביישום 

טכנולוגיות למידה מתקדמות בהוראת אנגלית ועורכת חוגים וקייטנות 
אנגלית בבתי ספר רבים בחולון ובת"א. 

חדש
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חוגי טכנולוגיה
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תחום הרובוטיקה בשנים האחרונות זכה לתנופה מוגברת בעולם. הקניית ידע 
והתנסות בבנייה, תכנות והפעלת רובוטים מאפשרים השתלבות בעולם טכנולוגי 

מודרני בצורה חווייתית, הודות לידע וניסיון הרב של מדריכי ומנחי סדנא של “אי.טי. 
רובוטיקה”.

מטרת החוג: פיתוח חשיבה יצירתית טכנולוגית בתחומי הרובוטיקה.
החוג יקנה התנסות חווייתית:

.LEGO-NXT בבניית רובוטים בעזרת ערכות •
• בתכנות בעזרת מחשבים ניידים ובהפעלת רובוטים.

• בהכרת בעיות המשימה וחשיבה על פתרון לוגי יצירתי בעבודת צוות וכבוד הדדי.
כמו כן, נכיר ונעשה צעדים ראשונים לקראת תחרויות רובוטיקה ארציות.

רובוטיקה למסיימי כיתות ג׳-ז׳

רובוטיקה למתקדמים למסיימי כיתות ד׳-ז׳
רובוטיקה כלי תנועה חכמים: מכוניות ללא נהג, כליי מחקר בחלל ועוד...

הכרת רובוטיקה בסיסית פותחת אופקים לרובוטיקה בתחומים שונים, כמו מכוניות 
ללא נהג, כלי מחקר בחלל ועוד, הודות לידע וניסיון הרב של מדריכי ומנחי סדנא של 

“אי.טי. רובוטיקה”.
מטרת החוג: המשך פיתוח חשיבה יצירתית טכנולוגית בתחומי הרובוטיקה.

החוג יקנה התנסות חווייתית:
בהכרת כלי תנועה חכמים, בנית דגמים של רובוטים בעזרת ציוד מתקדם   •

.LEGO-EV3
בתכנות מתקדם בעזרת מחשבים ניידים.  •

במתן פתרון לבעיות המשימה בעזרת חשיבה לוגית יצירתית בעבודת צוות   •
וכבוד הדדי.

כמו כן נכיר ונעשה צעדים לקראת תחרויות רובוטיקה ארציות.
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מילה שכבר אי אפשר להתחמק ממנה. תעשיית הסייבר צומחת בקצב 
מסחרר וברור כי העולם צועד לתוך "עידן הסייבר". החוג חושף את הילדים 
למרחב הסייבר על שלל מאפייניו , סיכוניו וההזדמנויות שהוא טומן בחובו, 

תוך כדי הנאה ויצירת סקרנות בקרב הילדים. הקייטנה ומדריכי הסייבר 
יתנו דגש על שימוש נכון ולגיטימי בכלי הסייבר תוך שימת דגש על אתיקה 
במרחב הסייבר. הקייטנה אינה דורשת ידע מוקדם, ומקנה את הידע ואת 

הכלים החשובים על מנת להעמיק את הידע ולהשתלב בתחום הסייבר 
בעתיד. 

חדשסייבר
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חוגי אמנות
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בהפקת החוג לקולנוע של אוניברסיטת תל אביב
בחוג זה יזכו המשתתפים לצלם ולהפיק סרטים בכיתות ובאולפני הטלוויזיה 

המקצועיים של החוג, יקימו ויבנו סטים של תפאורה, ישתמשו במצלמות מולטי 
קאמרה וציוד תאורה מתקדם, יתנסו בחדר קונטרול מקצועי ויהנו מצוות 

המדריכים המקצועי של החוג, ממש כמו סטודנטים אמיתיים לקולנוע!
בין התכנים שיועברו: משחק מול מצלמה, מבע קולנועי, כתיבת תסריט, ז’אנרים 

שונים בקולנוע, בימוי, הפקה וצילום סרט קצר, תוכנית טלוויזיה, וידאו קליפ 
וסרט אנימציה. במהלך שלושה שבועות של עבודת צוות מופלאה, יביימו ויפיקו 
התלמידים 2 סרטים מז’אנרים שונים על-פי בחירתם, אותם הם יקבלו על גבי 

DVD בטקס הקרנה חגיגי עם סיום הקייטנה.
אורח בחוג: הבמאי וכוכב הילדים - קובי מחט.

קולנוע - עושים סרטים

בחוג זה נלמד את סודות הקומיקס - שפת הקומיקס הבינלאומית.
נלמד לצייר דמויות מוכרות מעולם הקומיקס והאנימציה, כיצד להמציא דמות 

משלנו וכיצד לכתוב את הסיפור שלה, נשתמש במוטיבים של מתח, צחוק וגם 
קריקטורות. במהלך החוג נכין מגנטים, שלטים לחדר, סימניות ועוד, כל זאת 

בשילוב לימודי צבע, הבעות פנים, צל וטכניקות נוספות. בסוף החוג יצא כל ילד 
עם תיק עבודות מגוון ויצירתי!

קומיקס

מי רוצה להיות מעצב? ללמוד להכין בגדים כמו שתמיד דמיינת? ללמוד 
להתלבש ולהלביש? בחוג נלמד תפירה, עיצוב של בגדים ואביזרי אופנה 

מסוגננים, כמו תיקים וכפרוייקט סיום נלמד לחדש ולסגנן בגדים. נלמד שיטות 
שונות של צביעות, הדפסות על בדים ועיטורים עם רקמות וחרוזים. והכל בתהליכי 
עבודה של מעצבים מקצועיים עם לוחות השראה, גזרות ובדים שיעזרו למעצבים 

הצעירים לעצב כל אחד עפ”י סגנונו האישי.

מעצבי אופנה

בחוג משחק על במה יתנסו הילדים במשחקי תיאטרון קבוצתיים, בדגש על חיזוק 
הביטחון העצמי, יכולת ההקשבה ותפיסת מקומו של היחיד בתוך הקבוצה.

דרך משחקי אימפרוביזציה מגוונים עם מוסיקה ואביזרים ילמדו הילדים לשכלל את 
יכולות האלתור והתנועה.

בנוסף, נעבוד על הסיפור הכתוב ונתמודד עם סצנות ומונולוגים, דרכם ימצאו כל 
אחד ואחת את האומץ להופיע מול קהל ולהגשים את כישוריו הייחודיים.

תיאטרון – משחק על במה 
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חוג זה יקנה לתלמידים ידע בסיסי בשפת הצילום, פיתוח חשיבה ביקורתית 
לגבי שימוש בצילום בתקשורת, בפרסום, באמנות ובמדע ופיתוח החשיבה 

הערכית של המשתתפים.
בחוג מתבצעת למידה חווייתית של עולם הצילום באמצעות יצירת עבודות אישיות 

בטכניקות צילום שהתפתחו מאז המצאתו ועד לשימושים הרחבים שהוא תופס 
היום בכל תחומי החיים. במרכז החוג תהיה למידה על כוחו של הצילום בתרבות 

בכלל ובפרסום בפרט, שבעקבותם ייצרו התלמידים עבודות “אנטיפרסומת” ־ 
צילומים הבאים להעלות נושאים חברתיים הקרובים ללבם של התלמידים, ולבקר 

את עולם הפרסום בשפה שלו עצמו.

צילום

בואו לשמור על כושר גם בקיץ, תוך לימוד והתנסות במגוון טכניקות
וסגנונות ריקוד

מה בתכנית: 
•  שיעורי מחול וטכניקה: שווי משקל, קואורדינציה ושיעורי גמישות.

•  שיעורים במגוון סגנונות )מחול, ג׳אז, פופ, היפ הופ, סלסה, רגטון, מרנגה ועוד(.
•  סדנאות מחול מתחלפות: תיפוף גוף, אפרו-ג’אז, מחזות זמר ומשחקי תנועה .

•  אימפרוביזציה והתנסות ביצירת ריקודים.
•  פיתוח מודעות לגוף וליכולותיו.

מחול וזומבה

החוג משלב ציור ופיסול בחומרים ובנושאים מגוונים. נטוס על כנפי הדמיון וניצור 
ערים, מבנים, תבליטים של דמות אדם ומשקפות תלת מימדיות באמצעותן נצפה 

אל עבר העתיד.
נשתמש בחומרים שונים כגון: גואש, טינר, קרטון ביצוע, צבעי פנדה, חימר, גבס 

ועוד.  נלמד על נושאים מתוך תולדות האמנות כמו: פרופורציות ומבנה, אור וצל, 
ציור פורטרטים, ציור נוף ועוד.

ציור ופיסול
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חדש !
מסיימים את יום הפעילות בקייטנה

ומיד ממשיכים לשיעורי שחיה
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קורסי שחיה
מועדון הספורט באוניברסיטה תל-אביב

גילאי 4+ טרום שחיה, גילאי 6 ומעלה

לימוד שחיה ושיפור סגנון

הסגנונות: חזה  | חתירה |  גב  |  פרפר

מסלול של 8 שעורים  - 2 שיעורים בשבוע

השיעורים בקבוצות קטנות, בשעות אחה”צ.

בין החודשים יוני - אוגוסט

* פתיחת קבוצות מותנית במספר נרשמים מינימלי  |  דמי ביטול )לפני תחילת 

יוחזרו כספים מכל סיבה שהיא,  |  לאחר תחילת הפעילות לא  הפעילות(  

כולל מחלה או העדרות  |  משך שיעור 40 דק’  |  מספר המקומות מוגבל.

לפרטים והרשמה:   8909*   |   053-5559148 בני

ט074-7100-200  שלוחה 6 ר ו פ ס ל ן  ו ד ע ו מ ה
באוניברסיטת תל-אביב
אס”א תל-אביב ע.ר.

קורסי שחיה
מועדון הספורט באוניברסיטת תל-אביב
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הסגנונות: חזה  | חתירה |  גב  |  פרפר

מסלול של 8 שעורים  - 2 שיעורים בשבוע

השיעורים בקבוצות קטנות, בשעות אחה”צ

בין החודשים יוני - אוגוסט

* פתיחת קבוצות מותנית במספר נרשמים מינימלי  |  דמי ביטול )לפני תחילת 

יוחזרו כספים מכל סיבה שהיא,  |  לאחר תחילת הפעילות לא  הפעילות(  

כולל מחלה או העדרות  |  משך שיעור 40 דק’  |  מספר המקומות מוגבל.

לפרטים והרשמה:   8909*   |   053-5559148 בני

ט074-7100-200  שלוחה 6 ר ו פ ס ל ן  ו ד ע ו מ ה
באוניברסיטת תל-אביב
אס”א תל-אביב ע.ר.
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חוגי ספורט
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החוג מציג מגוון רחב של נושאים בתחום הספורט. במסגרת החוג ירכשו 
המשתתפים ידע ומיומנות בענפי הספורט השונים, תוך שילוב משחקים ותחרויות.

בין הענפים הנלמדים ניתן למנות: כדורסל, כדור-יד, כדורגל, כדור-עף חופים, רוגבי, 
אתלטיקה קלה, שיפור סגנון שחיה, טניס, טניס שולחן, משחקי פנאי ונופש, ג’ודו, 

ניווט ספורטיבי, בייסבול, באולינג ועוד הרבה כיף והנאה...

ספורט וחינוך גופני

החוג יתמקד בלימוד יסודות הטניס השונים בשילוב טכניקה מתקדמת 
עם משחקים. במסגרת החוג יערכו תחרויות וטורנירים בין החניכים. השיעורים 

מועברים ע”י מורים ושחקנים מקצועיים.
בתחילת כל מחזור תיתבצע חלוקה לרמות. יש להצטייד במחבט אישי.

טניס

מחלקת הכדוריד באס”א ת”א מונה כ- 200 פעילים ופעילות מכיתה ג’ ועד נוער. 
אס”א ת”א נחשבת כבר מספר שנים לאחת מהקבוצות הטובות בארץ, אלופת 

מדינה, מחזיקת גביע ואף משתתפת בתחרויות אירופאיות. קבוצות הנוער והילדים 
מתברגות בצמרת הליגות בישראל.

במסגרת החוג יפגשו הילדים עם מאמנים מוסמכים ושחקנים בוגרים, ישפרו יכולות 
גופניות ומיומנויות השליטה בכדור.

כמו כן, יערכו טורנירים נושאי פרסים ומתנות עם קבוצות מקבילות מערים אחרות.

כדור-יד
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בואו ליהנות ולהתאמן בענף הספורט הפופלארי - ריצה, שחיה ואופניים 
שישולבו באימון איכותי ומותאם לילדים, ע”י טובי המאמנים, במתקני הספורט 

המשוכללים אשר במרכז הספורט. חוויה ספורטיבית המשלבת בתוכה חוויה 
חברתית ופיתוח כישורים גופניים מגוונים.

הענף המתקדם מתאים לכל רמה תוך התאמת תוכנית אימון אישית לכל ילד.
הצטרפו גם אתם למירוץ.

טריאתלון

בהדרכת: טל בנין - כדורגלן עבר ישראלי וקפטן נבחרת ישראל לשעבר.
בחוג זה המשתתפים יתרגלו את יסודות המשחק, הטכניקה והטקטיקה של 

הכדורגל.
בואו להתקדם, אך לא לבד, לצפות בקלטות, לנצח ביושר, להפסיד בכבוד ולשחק 

תוך שיתוף פעולה. החוג מועבר ע”י טובי המאמנים בארץ.

כדורגל בנות - מסלול לכדורגל בנות עם מאמנת מוסמכת ובקבוצה הומוגנית.
חדש! כדורגל בשילוב מיומנויות חברתיות - אימונים בקבוצות קטנות 

בהדרכת מיכה דהן, מאמן כדורגל בעל הכשרה כמורה לחינוך מיוחד.

כדורגל למסיימי כיתות ג׳-ו׳
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שייט וגלישה
*ההשתתפות בחוגי השייט והגלישה דורשת ידע בשחיה וכוללת מבדקי כניסה.
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החוג מאפשר לילד ללמוד ולהשיט מפרשית קטנה מדגם ״אופטימיסט״ 
בכוחות עצמו, תוך פיתוח עצמאות ובטחון אישי.

בנוסף, ייתנסו התלמידים בגלשני ״בוגי״ וילמדו גם חתירה בקיאקים וגלשני רוח.
ידיעת שחייה חובה )בכפוף למבדקי שחייה(.

בהובלת ד״ר אילנה קליגר

שייט מפרשיות אופטימיסט למסיימי כיתות ג׳-ד׳

• לימוד תאורטי ותרגול מעשי בגלישת גלים • לימוד התנהגות נכונה במים בתנאי ים 
שונים בהתחשב בזרמים, רוח וגלים • תרגול התנהגות בטוחה בים • לימוד תאורטי 

של מגוון נושאים שקשורים לגלישה: סוגי גלשנים, ביצועים שונים, תחרויות ועוד...

הפעילות תיעשה ע”י צוות מאמנים מוסמכים ומקצועיים ובתנאי ים בטיחותיים.

מחנה קיץ בגלישת גלים למסיימי כיתות ה׳-ז׳

• לימוד שייט מפרשיות גדולות • פיקוד על סירת מפרש • תחרויות במפרשים • 
לימוד שייט מפרשיות קטנות )1-2 שייטים( • קייאקים • הפלגה מסכמת • הכרת 
גלשן הרוח • לימוד גלישת רוח • תיאוריית גלישת רוח • גלישה • התנסות בגלשני 

גלים / בוגים • פיתוח עבודת צוות
הפעילות נעשית ע”י צוות מורים לימאות ושייטים מקצועיים, בתנאים 

בטיחותיים ומלווה בסירות מנוע במשך כל זמן הפעילות בים.
בהובלת ד״ר אילנה קליגר

שייט מפרשיות למסיימי כיתות ה׳-ז׳

• הכרת גלשן הרוח • לימוד גלישה בסימולטור • לימוד טכניקת גלישת הרוח • 
הכרת הים, הרוחות ואסטרטגית הגלישה • התנסות בסוגי גלשנים ושייט נוספים: 

אופטימסטים, מפרשיות גדולות, קיאקים  • מפרשנות כללית
  החוג יועבר ע”י מדריכי ילדים מוסמכים במרינה בתל-אביב, חוף הילטון / מרינה 

הרצליה
הפעילות נעשית ע”י צוות מורים לימאות ושייטים מקצועיים, בתנאים 

בטיחותיים ומלווה בסירות מנוע במשך כל זמן הפעילות בים.
בהובלת ד״ר אילנה קליגר

גלישת רוח למסיימי כיתות ג-ז׳
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וטרינרים צעירים למסיימי כיתות ג׳-ז׳
תחום הווטרינרים הצעירים פותח לילדים צוהר אל עולם הרפואה 

הווטרינרית- עולם של שוויון ועזרה הדדית, עולם של חמלה ונתינה כמו גם של 
ידע ומדע. 

בקייטנה נפגיש בין ילדים וחיות ייחודיות מסוגים שונים כגון זוחלים, עופות, 
יונקים, חרקים ודגים באופן המכבד את שני הצדדים.  הילדים ילמדו ויתנסו 

בבדיקה הווטרינרית ויכירו את תפקידיו של הווטרינר.  הילדים יבינו את 
הקשר בין מבנה הגוף של חיות לסביבת המחיה שלהן, מערכת החישה- 

חושים דומיננטיים בקרב בעלי חיים ומה קורה כשחוש מסוים נפגע ויתנסו 
בבדיקות של אברי החישה עם אוטוסקופים ואופתלמוסקופים.

תזונה ומבנה מערכת העיכול – מה מותר ומה אסור לבעלי חיים לאכול? 
ובריאות הפה והשיניים. ניתוחים – מטרתם, מתי מנתחים? מהי סטריליזציה? 

ומהו הציוד הנדרש? מערכת הדם והלב, האזנה בסטטוסקופים, בדיקת דם 
והתנסות בבדיקת דם על דגם מיוחד. צילומי רנטגן – כיצד הם יכולים לעזור 

באבחנה? פענוחים  ועוד נושאים מרתקים מעולם בעלי החיים והרפואה 
הווטרינרית.

בנוסף יתקיימו שתי פעילויות מיוחדות:
סיור בבי"ח הווטרינרי – נלמד מתי ולמה מאשפזים בעלי חיים?  •

מהי כירורגיה? ועל תרופות שונות והזרקות.  
פעילות שיא - כלבנות ואילוף כלבים, תתקיים יחד עם כלבים ומאלפים   •
מקצועיים, שם נכיר מקרוב את עולם הכלבים, שפת הגוף שלהם, אורח 

החיים הבריא עבורם ונתנסה בלימוד פקודות ובספורט כלבני. 



32

בואו ללמוד להכין סוגי עוגיות, פיצות, לחמניות ומאפים, עבודה בזילופים וקרמים לקישוט, 
יצירת ממתקים וסוכריות. כל זאת ועוד תוך הכרת נהלי העבודה במטבח ובבטיחות 
מירבית. במהלך החוג יכינו הילדים מוצרים טעימים ויקחו אותם לביתם. בסוף החוג 

תתקיים מסיבת סיום מתוקה ומיוחדת. החוג יועבר ע”י קונדיטורית מקצועית.

קונדיטורים צעירים למסיימי כיתות ג׳-ז׳
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חוגים נוספים
טיסנאות, מבוכים ודרקונים, משחקי תפקידים חיים
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אנו מזמינים אתכם ללמוד את יסודות הטיסנאות, לבנות ולהטיס מספר דגמים 
של טיסנים עם הרבה מעוף ויצירתיות. בכל שבוע נבנה לפחות טיסן אחד, לאחר 

מכן נטיס אותו ונערוך תחרות קבוצתית. כל חניך יקבל את הטיסן שבנה לביתו. 
בנוסף, נצפה בסרטים על טיסנים מיוחדים.

כל המדריכים הם בוגרי מועדוני “קלאב התעופה” ומתחרים בתחרויות הטיסנים 
השונות.

לאחר סיום הקייטנה יוכלו הילדים להמשיך בפעילות טיסנאית עם היסודות שרכשו.

טיסנאות

אוהבי פנטזיה ודימיון יחוו הרפתקה מתמשכת לכל אורך הקייטנה. בין היתר יקבלו 
פעילויות מיוחדות ממיטב המנחים והמרצים. יתקיימו סדנאות מיוחדות למסלול 
זה ובשילוב עם המסלול של משחקי תפקידים חיים. הקייטנה משלבת, משחקי 

תפקידים חיים בשטח באתרים היסטוריים, סדנאות ייחודיות לשליט המבוך הצעיר, 
מפגשי אבירים, סדנאות סייף, הכנת אוכל חייזרי, בריכה, סדנאות ציוד, הכרת 

משחקי חשיבה, הגיון ומשחקי אסטרטגיה מאתגרים, סדנאות היסטוריות, הרצאות 
אינטראקטיביות עם מבחר מרצים מובילים מאוניברסיטת תל אביב בתחומי 

המדעים, המד"ב והפנטזיה.

מבוכים ודרקונים

חוויה יומית מושקעת וייחודית עם מיטב המנחים והמרצים.
הקייטנה משלבת משחקי תפקידים חיים עם תחפושות, אביזרים ותפאורות 

מיוחדות, בשילוב חרבות ספוג ושלל מיני נשקים מיוחדים. העשרות כגון: סדנאות 
הכנת נשק וציוד אישי, טקטיקות קרב, משחקי אסטרטגיה, משחקים חיים בשטח 

באתרים היסטוריים, משחקים היסטוריים, סדנאות דיבייט, סדנאות סיוף וחץ וקשת, 
בריכה, בישול בשטח, הישרדות, סדנאות והרצאות אינטראקטיביות ממבחר 

מרצים מובילים מאוניברסיטת תל אביב בתחומי המדעים, מדע בדיוני והפנטזיה.

משחקי תפקידים חיים

מסלול משחקי תפקידים ניתן לבחור מתוך שני מסלולים:



רוכשים מנוי משפחתי להורים + ילד
במרכז עלית לספורט

באוניברסיטת תל-אביב

ובנוסף
הירשמו לקייטנה וקבלו

200 ₪ הנחה
ברכישת מנוי למרכז הספורט

הילד השני, השלישי, הרביעי
חינם!

* תקף לילדים עד גיל 18
בכפוף לתקנון המבצע  |   ט.ל.ח



*8909

ובנוסף
הירשמו לקייטנה וקבלו

200 ₪ הנחה
ברכישת מנוי למרכז הספורט

הילד השני, השלישי, הרביעי
חינם!

תקף למצטרפים שלא היו מנויים בשנה האחרונה   |  למימוש חד פעמי לכל משפחה 
לא תקף לסטודנטים וסגל אוניברסיטת תל-אביב

www.sports-center.co.il



ללמוד את ענפי הספורט
מהמובילים בתחום

אס"א תל אביב במועדון הספורט באוניברסיטה

ענפים נוספים:  טניס    |    רוגבי    |    ניווט ספורטיבי    |     שחמט  |    ג׳ודו  |    הרמת משקולות   ועוד...

כדורגל בנות
גילאי 8 - 18

איריס בוך
050-3566857

התעמלות אומנותית
גילאי 5 ומעלה

אולגה צ'רניש
054-5356511

כדוריד
גילאי 6 - 18

אלון נגל
052-3909001



ללמוד את ענפי הספורט
מהמובילים בתחום

אס"א תל אביב במועדון הספורט באוניברסיטה

ענפים נוספים:  טניס    |    רוגבי    |    ניווט ספורטיבי    |     שחמט  |    ג׳ודו  |    הרמת משקולות   ועוד...

לפרטים נוספים: 074-7100-250
www.sports-center.co.il

התעמלות אומנותית
גילאי 5 ומעלה

אולגה צ'רניש
054-5356511

כדוריד
גילאי 6 - 18

אלון נגל
052-3909001

כדור מים
לגילאי 6 - 13

גל טפרברג
050-7636547

ט ר ו פ ס ל ן  ו ד ע ו מ ה
באוניברסיטת תל-אביב
אס”א תל-אביב ע.ר.
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קורס מדריכי קייטנה
קורס יזמות והייטק

חדש! קורסים לבני נוער  
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קורס ייחודי הכולל 15 ימי פעילות חווייתיים ומעצימים לבני נוער.
הקורס בבסיסו הינו קורס הדרכה המחולק לשלושה שבועות בלתי נשכחים: 

בשבוע הראשון - מתמקדים ברזי ההדרכה ובתקשורת, החוויה כוללת יום ניווט 
ויום מחנאות בפארק הירקון.

בשבוע השני - מתנסים בהדרכה אמיתית אחד על השני כולל משובים.
את השבוע מסיימים ביום לימודי שייט במרינה.

בשבוע השלישי - מתנסים בהדרכה עם ילדים ועוברים קורס בעזרה ראשונה עם 
אנשי מקצוע במד”א.

בסיום הקורס תוענק למשתתפים תעודת מדריך קייטנה מטעם האוניברסיטה 
של הקייטנות. בוגרי קורס שימצאו מתאימים, יקבלו עדיפות בקבלה לעבודה 

בקייטנת אוניברסיטת תל אביב.

קורס מדריכי קייטנות

בין הנושאים הנלמדים: • לימוד שיטות הדרכה • מתודיקה • עזרה ראשונה • 
מחנאות • ימאות • קרב מגע • משחקי ספורט • משחקי נופש • משחקי חברה • 

יסודות בהצלה • התמצאות בשטח • התנסות בעבודה מעשית • פיתוח הבטחון 
העצמי ועמידה מול קבוצה  • טיולים • ועוד...

לימודים מגוונים ומהנים

מחזור א׳: 19.7.17 - 2.7.17 )כולל יום ו’ 7.7.17(
מחזור ב׳: 10.8.17 - 23.7.17 )כולל יום ו’ 4.8.17 ולא כולל יום ג׳ 1.8.17(

שעות הפעילות: 07:30-15:30
מחיר: 3,000 ₪

חוויה בונה, עוצמתית ומעשירה, הבונה ערכים כגון: אחריות, 
חברות ומשמעת.

*מספר המקומות מוגבל, התכנית כפופה לשינויים ו/או תוספות

itayleshem23@gmail.com :מנהל קורס מדריכים - איתי לשם מייל
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קורס יזמות בשיתוף "סטארטאו" )StartTau( - מרכז היזמות של אוניברסיטת תל 
אביב, המפעיל מעל ל- 30 קורסים ותוכניות יזמות בשנה.

הקורס מיועד לבני נוער צעירים )כיתות ח'-ט' / י'-יא'( והדגש המרכזי הינו על פיתוח 
חשיבה יצירתית ומתן אפשרות להעלאת רעיונות יזמיים וחדשניים, כמו כן, הפעילויות 

מתרכזות בגיבוש חברתי ובפעילות יזמות אינטראקטיבית המקדמת פיתוח חשיבה 
יוצרת, המצאה, מנהיגות, עבודה קבוצתית והתקדמות אישית באמצעות כלים 

טכנולוגיים חדשנים וייחודיים. 
התכניות כוללות מרכיבים תיאורטיים ובעיקר מעשיים, תוך מתן דגש על חיבור בין 

מנטורים מנוסים אשר באים מה"שטח" ליזמים מתחילים, יצירת קשרים עסקיים 
ארוכי טווח וחיבור לקהילה הגלובלית כבר בשלב מוקדם.

במהלך התכנית החניכים יקבלו ידע וכלים נדרשים לבניית מיזם/פרויקט עם דגש על 
תרומה לסביבה. התוכנית מורכבת מסדנאות חווייתיות, מפגשים עם יזמים מובילים 

וסיורים בחברות מובילות.

מחיר: 3,500 ₪

חדשקורס יזמות והייטק



הטבה בלעדית
לנרשמים לקייטנות

מועדון הספורט 

באוניברסיטת תל אביב 

 15% הנחה

על מבחר בגדי ים

לילדים בורטהיימר ספורט

סניף האוניברסיטה

*לא כולל כפל מבצעים *בתוקף בין ה-15.6-15.8.2017 *תקף בסניף אוניברסיטת ת"א בלבד
*על הפריטים המשתתפים במבצע  *בהצגת הוכחת רישום בלבד * התמונות להמחשה בלבד
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לא מתפשרים על פחות

www.tausummer.co.il

עד ה- 30.5.17למחזור א׳+ב׳לנרשמים הנחה 220 ₪במועדון הספורט באוניברסיטת תל אביב

קייטנות קיץ 2017

לפרטים ולהרשמה

*6822


