
הרשמה לפעילות נוער  אצל מדריכי/רכזי החינוך בישובכם ! 
הרשמה לפעילות תנועות הנוער:

השומר הצעיר
       נועם אסיאו, רכז השומר הצעיר ביואב  054-8060805

    לב ליטמן, רכז קן כפר מנחם  058-6258551
    רותם כרמי, רכז קן נגבה  053-3308184

האיחוד החקלאי
    עדי בלולו, כפר הרי”ף  054-7259027

     שני לגיל, סגולה  052-8098439

מוזמנים לדף הפייסבוק של  
מחלקת ילדים ונוער - מתנ”ס יואב 

להתעדכן, להתרשם ולשתף...

חן רוזן, מנהלת מח’ ילדים ונוער, מתנ”ס יואב
 adracha@yoav.org.il    050-7713123 :נייד

קיץ נעים ובטוח לכולם
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קיץ 2014 
ביואב
תכנית פעילות 

מחלקת ילדים ונוער



ילדים, נוער, הורים ותושבים יקרים, 

חופש גדול, טיולים, קייטנות, תנועות נוער, יציאה מהשגרה, בריכה, ים, 
שמש , שחרור ושמחה... 

חופשת הקיץ היא הזדמנות טובה לבילוי והנאה וכן להשתתפות בשלל 
פעילויות חברתיות – חינוכיות לילדים ולנוער.

בנוסף לפעילויות בחברות הילדים, זו העת לבלות יחד חופשה משפחתית. 
בחוברת מבחר אפשרויות לגילאים השונים. את התוכניות בנו צוותי החינוך 

החברתי – קהילתי של יישובי יואב.

לפרטים ולהרשמה  
מחלקת ילדים ונוער

 08-8500737 ,08-8500708
חן רוזן              050-7713123
דותן שיפוני      058-6015285

בהתאם לצרכים השונים בישובים ולהחלטת משרד החינוך להפעיל 
את תוכנית בית הספר של החופש, מוגשים אליכם פעילויות 

ואירועים לכלל הילדים, הנוער והמבוגרים למהלך חודשי הקיץ.
חודשי הקיץ דורשים מאתנו ההורים להיות בקשר ולשים לב 

שהילדים מוגנים ושמורים.
נשמח לראותכם שותפים אתנו ופעילים בעשייה הרחבה. 

               קיץ קריר, בטוח ושמח לכולנו!

בברכה,
מטי צרפתי – הרכבי, ראש המועצה האזורית יואב

ניצה נדיל    – מנהלת מתנ"ס יואב

מדיניות הנחות - קייטנות בלבד
  לנרשמים עד התאריך 5.06.2014 - תנתן הנחה של 5%

נהלי ביטול והחזרי כספים - ארועים וקייטנות 
  ביטול עד ארבעה ימים לפני האירוע - החזר מלא.

  ביטול עד יומיים לפני האירוע - החזר של 50%.
  לאחר מכן - לא יינתן החזר כספי. 

  אין החזר כספי על הפסקת השתתפות במהלך האירוע. )בהחלטת החניך 
                 או בהחלטת הצוות החינוכי(. 

  אין החזר כספי על היעדרות חלקית מהפעילות, למעט מקרים חריגים.
ניהול והפעלה

הקייטנה מנוהלת ע"י הצוות המקצועי של המתנ"ס. 
הקייטנה מאושרת ע"י משרד החינוך, החברה למתנ"סים והרשות המקומית 

בדגש על בטחון ובטיחות. הפעילות מתקיימת על פי הנחיות משרד החינוך ומתואמת 
עם: משטרת ישראל, צה”ל, חדר מצב וכל הגורמים הנדרשים. 

כל טיולי המתנ”ס מלווים ע”י מאבטחים חמושים, ואנשי רפואה כנדרש.
ההרשמה מותנית בחתימה על הצהרת בריאות, אישור יציאה לפעילות חוץ ואישור רחצה 

בבריכה. מומלץ לא להביא ציוד יקר ערך. המועצה אינה מפצה על אובדן ציוד.
אין להביא פלאפונים, הדבר מפריע לפעילות הילדים.

משמעת
אנו שומרים לעצמנו את הזכות להרחיק ילד\ה מהאירועים בשל התנהגות שאינה 

הולמת-בעדכון ההורים. התנהגות אלימה, התנהגות שלא בהתאם לנורמות המקובלות והפרה 
של כללי הפעילות, עשויה לגרום להרחקת החניך/ה וחזרתו/ה הביתה על חשבון ההורים. במקרה 

זה לא יינתן החזר כספי עבור עלות האירוע.

ההרשמה באתר המועצה האזורית יואב - מתנ"ס  
בנוסף, יש לשלוח את טופס ההרשמה המצורף כשהוא מלא על כל חלקיו 
 misrad@yoav.org.il  :למשרדי המתנ"ס בפקס: 08-8500756 או במייל

אישור קבלת הטופס יתבצע תוך 48 שעות מרגע הקבלה.
טפסי הרשמה ניתן למצוא גם באתר המועצה.

מידע ונהלי הרשמה לקייטנה 

למי

מתי

על מה

איפה

כמה

בוגרי א’-ב’

1-21/7/14

בי"ס של 
החופש הגדול

בי”ס האלה/
בי"ס שדות יואב 

300 שח

בוגרי ג’-ד’

קייטנת המושבים 
בצבעים

בית גל גרוסמן
צפית

1150 ש”ח

בוגרי ה’-ו’

20-31/7/14
ימים א' ג' ה' 

יום כן  יום לא

לפי 
התכנית

750 ש”ח

1-21/7/14

תאריך אחרון להרשמה

5/6/2014



יום א

1.72.73.7

יום היום דיום גיום ב

פתיחה
בצבע

בריכה

משחקי חברה
וגיבוש

בריכה

משחקי חברה
וגיבוש

בריכה

משחקי חברה
וגיבוש

החווה
של חווה

מגיעה אלינו!

פתיחה חגיגית 
מלאה צבעים

 
יום אומנות
סביבתית

סדנאות יצירה

איזה צבע מתאים לכם היום?  

הקייטנה תתקיים בבית גל גרוסמן - בתיכון צפית.
צוות מוביל: בטי אילן 052-6686778  /   עדי בלולו 054-7259027   

ההרשמה באתר המועצה-מתנ“ס יואב

ימים א‘-ה‘ בשעות 08:00-13:00, 1-21/7/14 
ההרשמה עד לתאריך 5/6/14 המחיר 1150 ₪ , כולל ארוחת בוקר קלה והסעות

הרשמה מאוחרת ע"ב מקום פנוי בלבד המחיר  ₪1200 
התכנית ניתנת לשינויים

 

6.77.78.79.710.7

13.714.715.716.717.7

20.721.7

 
ו...יום משטרתי

כלבי גישוש, רובוט 
משטרתי ועוד המון 

חוויות מרתקות

קיץ המושבים בצבעים 
לילדי ג‘-ד’ 

 
יום זוהר!

הצגה : ”פנטזי“
התאטרון השחור

 
יום חום ומתוק

משחקי
שוקולד

בניה וגיבוש

פעילות מחנאית 
ובישול שטח

בריכה

משחק פלונטר

בריכה

המשך יום בניה
מחנאית 

וגיבוש דרך 
משחקים

 
יום ירוק

פעילות מיחזור,
איכות הסביבה

והפתעה 
ירוקה -ירוקה

קרנבל 
סיום

בבריכה

 
יום צהוב
ב מ ב ה 

משחקים ויצירה 
עם במבה

יום א

1.72.73.7

יום היום דיום גיום ב

פתיחה
חגיגית

חוג
תנועה

ומחזמר

חוג
תנועה

ומחזמר

בישול מסביב 
לעולם

 
פעילות זה"ב

התכנית תתקיים בבתי הספר ”האלה“ / ”שדות יואב“.
צוות מוביל: מנהלות בתי הספר

ההרשמה באתר המועצה-מתנ“ס יואב

6.77.78.79.710.7

13.714.715.716.717.7

20.721.7

 
יום משטרתי

כלבי גישוש, רובוט 
משטרתי ועוד המון 

חוויות מרתקות

בתי הספר של החופש 
לילדי א‘-ב’ 

 
הצגה : ”פנטזי“

התאטרון השחור

 
פעילות 
עם בע"ח

בריכה

התוכנית ניתנת לשינויים
עלות 300 ₪ - ההרשמה באתר המועצה\מתנס יואב

התוכנית תתבצע בבית ספר האלה\שדות יואב –מותנה במינימום 60 נרשמים.
בית ספר שבו ההרשמה נמוכה מ-60 תוצע האפשרות להתאחד עם בית הספר הנוסף.

                                             סדר יום 
08:00-09:30  מפגש בוקר של ידידות

09:30-10:00  הפסקת אוכל ופעילות חצר
10:00-11:30  פעילות העשרה

11:30-11:45  הפסקה
11:45-12:45  פעילות העשרה

12:45-13:00  סיכום היום

20.07 יום א' 17:00-19:00 
פעילות הורים וילדים. 



יום א

20.721.722.723.724.7

יום היום דיום גיום ב

סדנת 
בישול
אסייתי

סדנאות הכנת 
סושי ונודלס,

תחרויות וטעימות 
מיוחדות מתאילנד 

 סדנת בישול מיוחדת 
במסעדת כרמים 

וכמובן שלאחר מכן 
נאכל את הכל!

 
מבשלים
בכדיתא

אל תפספסו, הולך להיות מדהים !  

מובילי התכנית: שני לגיל 052-8098439 וזיו מנחם 050-7982319

ההרשמה באתר המועצה-מתנס יואב 

הפעילות  בימים א,ג,ה בין השעות 17:00-22:00

ההרשמה עד לתאריך 5/6/14 המחיר 750 ₪ , כולל הסעות
הרשמה מאוחרת ע"ב מקום פנוי בלבד המחיר  ₪800 

התוכנית ניתנת לשינויים
 

27.728.729.730.731.7
 

מפגש
סיכום

בחוף הים

אולימפיאדה
כפר מנחם

 סדנת
בישול
בשטח

תחרויות ספורט 
אישיות וקבוצתיות 

 סדנאות אימון 
 ותחרויות אדירות 

בבריכה!

 מדורה, חול וחבלים
 הופכים לחמישה 

כוכבים:
פויקה ופינוקים

מהשטח!

 פעילות סיכום  
בניצנים, 

עושים על האש, 
משחקי חוף וקומזיץ 

לקראת החשכה.

קיץ על גלגלים לילדי ד‘-ה’/ ו‘-ז‘  
יום כן / יום לא 

 
חוויה

אולימפית
בת“א

סיור במוזיאון החוויה 
האולימפית בת“א
התנסות במקצים 

אולימפיים ופעילות 
אתגרית בעיר! 

גיל

1417.39 עד 16

18.64

20.63

23.12

21.74

23.30

25.79

28.90

26.09

27.96

30.95

34.68

16 עד 17

17 עד 18

18 ומעלה 

השכר לשעה
 125%

לתשלום על השעה 
התשיעית והעשירית

 150%
על עבודה בשבת

דעו  מי מעסיק אתכם:  
שם מלא של המעסיק, מספר החברה וכתובת של המשרדים.

ערכו רישום מסודר של הימים והשעות שאתם עובדים, 
כדי שתוכלו לוודא שבאמת קיבלתם את מה שמגיע לכם על פי השעות שעבדתם. 

ודאו שמקבלים במקום תלוש משכורת. 
הדבר יבטיח שיש לכם ביטוח. כמו כן בתלוש ישנו פירוט של שעות העבודה 

כך תוכלו  להשוות את הפרטים לרישום השעות שלכם. 
היו מודעים לזכויותיכם, בדקו, התייעצו ואל תוותרו על אף זכות!

למידע נוסף ושאלות ניתן לפנות להסתדרות הנוער העובד והלומד
בתא קולי - 1121* מכל טלפון, 

 www.minimum.org.il   :לאתר האינטרנט
או בפייסבוק "האיגוד המקצועי לנוער".

להלן טבלת שכר המינימום לפי גילאים:

נוער יואב, מתכננים לעבוד בקיץ 

לפניכם מספר טיפים חשובים בנוגע לזכויותיכם:

בהצלחה !

?

שימו לב, 
בתאריך 23.6.14 תתקיים הרצאה לנוער המועצה בנושא, ללא עלות.

פרטים בדפי פעילויות הנוער בהמשך.



23.6  יום שני 18:30 הרצאה בנושא זכויות נוער עובד-על קפה ומאפה.
מיקום: ההרצאה תתקיים בבית גילאור- בניין המועצה . ההגעה עצמית

 מחיר-  ללא עלות 

2.07 יום רביעי 17:00-23:00 מסיבת מתגייסים הארצית של האגודה למען החייל.
מיקום: פארק גני יהושע ת"א. הגעה עצמית. 

  batel-l@yoter.co.il 072-2702130 :להרשמה ובירור
מחיר-ללא עלות

3.07 יום חמישי  19:00 ערב הוקרה למד“צים - תנועות הנוער, 
מנהל חברה ונוער משרד החינוך.

בתוכנית ערב מהנה בבריכה, אוכל טוב והכל עבור המד“צים שתורמים לאורך 
השנה בתנועות הנוער וביישובים.

מיקום: בריכה כפר מנחם.
מחיר-ללא עלות,  הכניסה מותנית בהצגת הזמנה אישית שתינתן ע"י רכז\מדריך הישובי. 

8.7  יום שלישי 17:00 חצי גמר המונדיאל בבריכה
כולל: הפעלות ומתנפחים , הקרנה על מסך ענק וארוחת ערב לנוער

מיקום: בריכה סגולה.
מחיר- 50 ₪ למשתתף (כולל הסעה)

21.7 יום שני 16:00-21:00 נסיעה לסופרלנד.
מחיר- 100 ₪ למשתתף כולל כניסה לאתר+הסעה

13.8 יום רביעי  מ- 22:00 ועד השעות הקטנות של הלילה... 
לילה לבן- תחרות בין יישובי , פעילות עד שעות הבוקר במגוון דוכני פעילות.

פרטים נוספים בהמשך...
מחיר- 50 ₪ למשתתף כולל הסעות. 

 

אירועי קיץ לנוער יואב 
 ז‘-יב’  

יולי אוגוסט - נוער לקהילה  
הפנינג יישובי בהובלת הנוער בנושא איכות הסביבה.

יישובים, בהובלת רכזי החינוך, מוזמנים לקיים אירוע יישובי הכולל מופע ודוכני יצירה 
מחומרים ממוחזרים. (מידע מפורט מועבר ומתואם עם רכזי החינוך ביישוב)

במימון מחלקת איכות הסביבה במועצה, בהפעלת מתנ"ס יואב-מחלקת ילדים ונוער.
 

אירועי קיץ לנוער יואב 
 ז‘-יב’  

השומר הצעיר: 
27.6-5.7      מדצופי מסיימי ט'

12.7-15.7    מחנה קיץ לשכבה הבוגרת (י', י"א, י"ב)
16.7-19.7    מחנה קיץ לכל חניכי השומר הצעיר (ד'-י"ב)

25.7-2.8      פרויקט קייצות (שכבה י"א) 
15.8-18.8   סמינר הדרכה למד"צים 

(הממשיכים לשנת הדרכה שנייה)

פעילות תנועות נוער
הרשמה ופרטים באתר התנועה או אצל מדריכי ורכזי התנועה ביישובים

הרפסודייה-התנועה הקיבוצית
מחזור -1 20-22.07
מחזור -2 23-25.07
מחזור -3 27.29.07

ההרשמה דרך התנועה הקיבוצית.

האיחוד החקלאי: 
6.7-15.7 – קורס מד"צים (שכבות ח'-י"א)

3.8-5.8 – מחנה קיץ (שכבות ט'-י"ב)
6.8-9.8 – מחנה קיץ (ד'-ח')

הרשמה ופרטים באתר התנועה או אצל מדריכי ורכזי התנועה ביישובים

מידע ונהלי הרשמה
1. פרטים והרשמה אצל רכזי\מדריכי החינוך ביישוב.

2. יציאה בקבוצות עפ"י יישובים.
3. החיוב ליישוב יתבצע עפ"י מספר הנרשמים במועד

    סגירת ההרשמה.
4. בכניסה לאתרים: מלווה 1 ל-15 משתתפים-ללא עלות. 

    מעבר לכך יחויב היישוב בעלות המלווה.
5. נהלי רישום וביטול תנועות הנוער בהתאם למצויין באתר.



ספח הרשמה

   misrad@yoav.org.il : גזור ושלח בפקס: 08-8500756 או במייל

שם משפחה:  
שם האם:________  ת”ז:_________________ נייד:___________________
נייד:___________________ שם האב:________  ת”ז:_________________ 
טלפון בבית:_________________  טלפון עבודה:___________________
כתובת דואר אלקטרוני:_________________________________________

כתובת מגורים מדויקת )מס’ בית וישוב(:______________________________

פרטי הנרשמים:
שם+משפחה:_____________ת”ז:____________תאריך לידה:_________כיתה: _______ בי”ס: _____ 

שם+משפחה:_____________ת”ז:____________תאריך לידה:_________כיתה: _______ בי”ס: _____ 
שם+משפחה:_____________ת”ז:____________תאריך לידה:_________כיתה: _______ בי”ס: _____ 
שם+משפחה:_____________ת”ז:____________תאריך לידה:_________כיתה: _______ בי”ס: _____

אמצעי התשלום:

ויזה / ישראכרט / דיינרס / אמריקן אקספרס )מחק את המיותר(     כרטיס אשראי: 

    מספר כרטיס האשראי :___________________________________ תוקף:________________

    על שם:_________________ מס’ תשלומים:___)מקסימום 3 תשלומים, תשלום אחרון עד 10/9/14(

מצ”ב ________צ’קים על סך כולל של______________     צ’קים:     
 

הצהרה רפואית:   סמן x במקום המתאים
    הנני מצהיר בזאת כי למשתתף אין בעיות רפואיות העלולות לסכן בריאותו/ה בעת הפעילות

    לבני/בתי יש בעיה רפואית 
    פרוט הבעיה________________________________________________________

    אישור יציאה לפעילויות חוץ, בהתאם לתכנית הקייטנה
    אישור רחצה בבריכה 

    בני/בתי יודע לשחות
    בני/בתי אינו יודע לשחות

הערות:_____________________________________________________________
 לצורך תיעוד ופרסום פעילויות המתנ”ס, אנו מצלמים את הפעילויות המתקיימות במהלך השנה.

שם:____________________________ 
חתימה:_________________________ 
תאריך:__________________________

לא מאשר מאשר  

פעילויות אזוריות לילדים

 

 24/7/14
ימית 2000 לילדי א‘-ו' 

 יום א‘ 6/7/14   

"פנטזי-התאטרון השחור"  

 10:00-11:30 הצגה לילדי א’-ו‘, 

בית הבנים כפר מנחם

כרטיסים במח’ תרבות 08-8500724/5

מחיר כרטיס - 45 ש“ח למשתתף

10/7/14 יום ה‘ בחצות 
"טיול לילה לאור ירח" 

לילדי ד',ה',ו'  
חווארי מצדה, מצדה בזריחה

4/7/14 יום שישי
מח‘ תרבות מזמינה

שפיים לכל המשפחה !
כרטיסים ניתן להזמין אצל  

רכזי התרבות ביישובים

מחיר כרטיס - 85 ש“ח למשתתף

מחיר  - 75 ש“ח למשתתף



הרשמה לפעילות נוער  אצל מדריכי/רכזי החינוך בישובכם ! 
הרשמה לפעילות תנועות הנוער:

השומר הצעיר
       נועם אסיאו, רכז השומר הצעיר ביואב  054-8060805

    לב ליטמן, רכז קן כפר מנחם  058-6258551
    רותם כרמי, רכז קן נגבה  053-3308184

האיחוד החקלאי
    עדי בלולו, כפר הרי”ף  054-7259027

     שני לגיל, סגולה  052-8098439

מוזמנים לדף הפייסבוק של  
מחלקת ילדים ונוער - מתנ”ס יואב 

להתעדכן, להתרשם ולשתף...

חן רוזן, מנהלת מח’ ילדים ונוער, מתנ”ס יואב
 adracha@yoav.org.il    050-7713123 :נייד

קיץ נעים ובטוח לכולם

עוני   050-5594998
מ

ש
ת 

אירי
פי :   

עיצוב גר


