קייטנות ונופשונים  -קיץ 2018
 .1עלי שיח  -נופשוני קיץ
היכן? אולפנת "אמנה" ,כפר סבא.
למי? לכל סוגי הלקויות וכל הגילאים.
*המקום אינו נגיש לאנשים עם כיסאות גלגלים
תאריכי הנופשון הם:
מחזור א' בנים  -יתקיים אי"ה בימים:
ראשון י"ז באב  ,29.07.2018חמישי כ"א באב 2.08.18
מחזור ב' בנות  -יתקיים אי"ה בימים:
ראשון כ"ד באב  ,5.08.2018חמישי כ"ח באב 9.08.2018
מצ"ב מכתב להורים ובו כל הפרטים לגבי הנופשון.
לפרטים והרשמה :ניתן לפנות למזכירות הראשית 025022260 :או 025477900
לשולחים בדואר אלקטרוני  -יש לסרוק את הדפים ולהעביר בקובץ מצורף מהמחשב.
תמונות של הטפסים לא יתקבלו!!!!
 .2חבילת נופש מיוחד ב"גן הילד" בחיפה
היכן? גן "הילד" ,חיפה.
למי? ילדים ובוגרים המוכרים במשרד הרווחה כבעלי מוגבלות שכלית התפתחותית ,אוטיזם או שיקום.
לפרטים נוספים :איריס  054-7688020או 04-8107922
*מיועד לקבוצות \ הנופשון פועל עד סוף יולי
לצפייה בפרטי הנופשון לחצו כאן
 .3וראייטי  -קייטנת המרוץ למטמון
מתי?  1-19.7.2018בימים א'-ה' בשעות 8:30-13:30
למי? ילדים בכיתות ג'-ו' בכיתות מקדמות.
לפרטים והרשמה :מיכל ,רכזת הקייטנה02-5391928 ,
לצפייה בהזמנה לחצו כאן

 .4קייטנת שותף
מתי?  5-23.8.2018בשעות 8:45-14:00
למי? כולם  ,ילדים ובוגרים בגילאי .6-25
לפרטים נוספים :פרטים יהיו בזמן ההרשמה.
להמשך קריאה לחצו כאן
 .5מחנה קיץ אתגרים  -ציפורי
מתי? 8-12.7.2018
למי? ילדים ובני נוער עם צ"מ בגילאי .8-21
לפרטים והרשמה :לחצו כאן
 .6עמותת אלי"ע  -אגודה לקידום ילדים עיוורים ולקויי ראיה (ע"ר)
קייטנת קיץ  -אלי"ע
למי? הקייטנה מיועדת לגילאי  ,6-14ילדים עם לקויות ראייה ועיוורים וכוללת פעילויות מיוחדות ומאתגרות.
מתי?  1-19.7.18לא כולל ימי ששי ,בין השעות .08:00-14:30
היכן? בגן עירוני ,רחוב לבון  3בפתח-תקווה
ההסעות הינן באחריות ההורים (דרך מחלקות ההסעה בעירייה).
מכתבים יישלחו מאלי"ע לכל המעוניין.
לפרטים נוספים והרשמה :איריס יונס ,טלפון 03-9336840 :שלוחה  108או 055-6680055
נופש משפחות – אלי"ע
למי? הנופש מיועד למשפחות שלהן ילד עיוור או לקוי ראיה בגילאי 4-15
מתי? 12-15.8.18
מיקום :הנופש יתקיים באכסניית אנ"א בחיפה.
לרשות המשפחות יעמוד אוטובוס  -נקודת יציאה וחזרה הינה גן אלי"ע ,פתח תקווה.
לפרטים נוספים והרשמה  :איריס  03-9336840שלוחה  108או .055-6680055
 Big idea .7מחנה קיץ טכנולוגי בינלאומי
מתי? יום פתוח ב2.6.2018
למי? בני נוער וילדים על הספקטרום בתפקוד גבוה
לפרטים נוספים והרשמה03-5285177 :
לצפייה בהזמנה לחצו כאן

 .8הקלה – תכנית קהילתית להקלה משפחתית
"תכנית הקלה" מאפשרת אירוח ילדים ובני נוער בעלי מוגבלויות אצל משפחות מארחות
במהלך כל ימות השנה .
למי? לילדים ובני נוער בגילאים  3עד  21המוכרים באגפים :מש"ה ,שיקום ואוטיזם.
הורי הילד יכולים לבחור את המשפחה המארחת מקרב מכרים ואנשי צוות המלווים את הילד.
או לחלופין לבחור משפחה מתוך המאגר הקיים.
המשפחה המארחת מתוגמלת כספית.
הנופשון מופעל ע"י עמותת "עזר מציון" בפיקוח של משרד הרווחה.
לפרטים ולהרשמה 073-3956784 :או במייל hakala2@ami.org.il
 .9קייטנות המנהל הקהילתי פתוחות לילדי צמי"ד (צרכים מיוחדים)
השילוב ייעשה בקבוצות מתאימות והנחיית הרכזים .מספר המקומות מוגבל.
לבירור הפעילויות השונות במתנ"סים ,מוצע לפנות ישירות למתנ"סים השכונתיים ,איש איש במקום מגוריו.
 .10כל העדכונים החמים מעולם הנגישות  -אתר נגישות ישראל
לאתר לחצו כאן
 .11קייטנות איל"ן
בקייטנות איל"ן משתתפים מדי שנה כ 1000 -ילדים ובני נוער מגיל  7-21עם נכויות פיזיות  -מוטוריות
קשות ,המתגוררים בכל רחבי הארץ.
חלק גדול מהמשתתפים מגיע מיישובי הפריפריה ,חלק מגיע מהמגזר הערבי והבדואי.
הקייטנות פועלות בתנאי פנימייה בעשרות קיבוצים ויישובים קהילתיים בכל רחבי הארץ אשר מארחים
בהתנדבות את ילדי איל"ן.
לפרטים והרשמה :לאתר

