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שיעסיקו הייחודיות הקייטנות
דץ 7ה שלכם הילדים את

08 שטוטלנד אילנה

 סדנת סוסים, וגל ורכיבה רובוטיקהפשלהחופש
 קונדיטוריה, לוכד,קורס עם שירה

 הוויה או בקומיקס שיטור
 לפני רגע המדבר. בלב אקולוגית

 שטוטלנד אילנה הגדול, החופש
 שיעניקו הקייטנות כל את ליקטה

 מטבר קצת שהיא חוויה לזאטוטים
ולחמנייה לשוקו

 מ״הנסיכה משפטים ומצטטים הכוכבים" ב״מלחמת ושוב שוב צופים שלכם הילדים
 עושים איד ללמוד להם תאפשר אביב תל בסינמטק שתערך הקייטנה הקסומה"?

 ציוד עם בקולנוע חווייתיים בקורסים ישתתפו 14־8 בגילי ונוער ילדים באמת. קולנוע
 מודרכת וצפייה יוצרים עם מפגשים והקלטה, עריכה אמצעי ותאורה, צילום של מקצועי
 עריכה, צילום, כתיבה, מצלמה, מול משחק כישורי ירכשו גם המשתתפים נבחרים. בסרטים

תפאורה. ועיצוב סטיילינג איפור, אפקטים,
באוגוסט 24־12 באוגוסט; 9 טד ביולי 29 ביולי; 26־15 ביולי; ו 2־1 מוטד:

שקלים 2,100 מחיר:

יזידים משחק
 להשתתף יוכל הוא הזה הקיץ דמויות, לגלם ונהנה לשיר אוהב שלכם הילד אם

 לפי ט׳(הלוקה עד ג׳ בכיתות ילדים הולון. בתיאטרון במה" העולם "כל בקייטנת
 ישתתפו הם קסוס. רובי הבמאי בהדרכת הקלעים ומאחורי לפני הבמה עולם את יהוו גילים)

 סודות מסיכות, והקשה, מקצב קצב, אנימציה, תנועה, איפור, שירה, תיאטרון, בסדנאות
 ילדי כל בהשתתפות מקצועית הפקה תעלה הקייטנה בסיום ועוד. קליפ הפקת הקוסמות,
חולון. תיאטרון של המחודש באולם הקייטנה

 ביולי 19־1 מועד:
מוקדמת בהרשמה שקלים 1,450 מחיר:

מהסרטים קיץ

הצעיר השף
יתחילו שהילדים ורוצים ערב בכל הביתות להכין להם שנמאס הורים
 "אורט הקולינרי למרכז הקיץ אותם לשלוח יכולים במטבח, להם לסייע

 ללמוד המעוניינים ,13־8 בגילי לילדים מיועדת הזו הקייטנה גורמה״. דן
 שבחלקם בעולם, מפורסמים פארקים בלונה מיוחדים מאכלים מכינים כיצד

 בשר, פאי - באנגליה London Eye הענק מהגלגל ביקרו. כבר הסתם מן הם
 עצמי. בייצור פודינג ואפונה, פירה פטריות, סלט עגבניות, ברוטב שעועית

^Six Flags מקלות פרייז, והום ג׳ו סלופי דלעת, פאי - הברית בארצות 
הקו האטרקציות וולדורף. וסלט ומרשמלו שוקולד סנדיי בקורנפלקס, עוף

 תפוחי רושטי עצמי, בייצור נקניקיות - בגרמניה Europa Parley לינריות
 ושטרו־ ירוק רוטב עם ירוקים סלט ותפוחים, מאודה אדום כרוב פרצל, אדמה,

 פיתה, אפיית קבב, וטחינה, חומוס - בארץ פארק חלונה גם וכמובן תפוחים. דל
מא ויכינו הקונדיטוריה, בתחום גם יתנסו בקייטנה הילדים ערבי. וסלט מלבי
 מהאצבעות השוקולד את ילקקו ושוקולד, וניל ובריוש נוטלה קרנץ׳ כמו פים

 צי׳פס שוקולד בעוגיות ויקנחו המה, שוקולד ועוגת טראפלס שיכינו אחרי
צעיר". "שף תעודת יקבלו הם בסיום, ושוקולד. וניל גלידת במילוי ענקיות

באוגוסט. 9־5 ביולי; 26־22 ביולי; 12־8 בישול: קורסי :מועדים
באוגוסט; 2 עד ביולי 29 ביולי; 19ו־5 ביולי; 5ו־ קונדיטוריה: קורסי

באוגוסט 16־12
שקלים. 1,200 השני: לשבוע לשבוע, שקלים 1,650 מחיר:

לשבוע שקלים 400 - לצהרון תוספת



כבשה לי צייר
היל אם - והג׳וקר גידל באט ובאטמן, הירוק הענק סופרמן, ספיידרמן,

 הם אולי שלהם, במחברות הללו הדמויות את משרבטים שלכם דים
 מיועדות הסדנאות זפו־ן. אילנה בהנחיית לילדים קומיקס מסדנאות ייהנו

הייחו שפתו את ויכירו הקומיקס עולם לתוך שיצללו ה׳-ה׳, כיתות לבוגרי
חפ דמויות, וסגנון עיצוב גרפי), רומן חוברת, עמוד, פורמטים(סטריפ, דית:
 לפ־ חלוקה סיפור, בניית טקסטים, צבעוניות, מבט, נקודות ורקעים, צים

 הסדנה בתום וכר. הישראלי הקומיקס עולם עם היכרות ליין, פאנץ׳ ריימים,
 עם היכרותם את הילדים יעמיקו שבה המשך לסדנת לעבור אפשר הראשונה

 אביב, בתל לבונטין ברחוב ב״המגדלור", יתקיימו הסדנאות הקומיקס. עולם
ימים. חמישה ויימשכו

ruin:באוגוסט 2 עד ביולי 29 ביולי; 5ו־ ־ 
שקלים 760 מחיר:

במדבר אפריקאי בפר
 נוצרו איך אדומה? והזריחה כחולים השמיים למה אתכם שואל הילד

 עולמי" במסע חלומי "קיץ קייטנת בישראל? געש הרי יש האם או ההרים,
 כדור מאפייני את לו להכיר מבטיחה למתנ״סים, החברה מבית ירוחם, במתנ״ם

 ייצאו המדבר, בלב אפריקאי כפר יבנו א־ו׳ בכיתות ילדים חווייתית. בדרך הארץ
 לנו שמספרים מאובנים יכירו רמון, מכתש מעל לזריחה שישי ביום ההורים עם

הארץ. כדור על בשמירה החשיבות על ילמדו וגם בירוחם, ים היה שפעם
 באוגוסט 9 עד ביולי 23 מועד:

שקלים 975 מחיר:

הצעיר המדען
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 ו׳ עד א' בכיתות ילדים
ית בוודאי ללמוד, שנהנים

 ומדעים", "סוסים בקייטנת עניינו
הרו בתחומי פעילויות המציעה
 האלגוריתמיקה הפיזיקה, בוטיקה,

 יזמה הקייטנה את המחשב. ומדעי
 בשיתוף הירוק בכפר "מופת" רשת

 את לפתח ומטרתה הירוקה, החווה
ולה והמדעית המתמטית החשיבה

ית התלמידים בנוסף, ויצירתית. לוגית מחשבה מתוך לבעיות פתרונות ציע
בהם. וטיפול רכיבה באמצעות הסוסים לעולם וודעו

rj
£
r~5נE
C
c\

ביולי 1 מ־ החל מועד:
למחזור שקלים 4,050 שבועיים; של למחזור שקלים 2,700 ממיר:

שבועות שלושה של

ילדים ד1ריק
שנ 11־7 בגילי ילדים

מוזמ לריקוד משכים
 - אחרת״ ״לרקוד לקייטנה נים

 בקליפה" "גופיה של מהול קייטנת
בה אביב, בתל קליפה בתיאטרון

 יערכו הילדים הרמן. מיכל נחיית
 יצירה עכשווי, מחול עם היכרות

 תלבושות. ועיצוב אלתור מקורית,
 אישית בהכוונה שלהם, והיצירה הריקוד שפת את יפתחו הם הפעילויות במהלך

הפעילות. את המסכם מופע יתקיים הקייטנה בסיום קטנות. בקבוצות ובעבודה
 באוגוסט ו 4־5 מועד:
שקלים ,ו800 מחיר:

RIMON
school 
of music
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 את החלה קצביים, תרנגול בקרקורי העולם את שכבשה ברזילי, נטע
 יוכלו שלכם הילדים גם הזה, הקיץ "רימון". למוזיקה הספר בבית דרכה

 בגילי נוער ובני ילדים מקיים. הספר שבית מיוחדות בפעילויות להשתתף
 לופר, סדנת הכוללת שירה לסדנת לגשת יוכלו מוזיקה ונושמים שחיים 18־10

 את וליוטיוב. לסרטים מוזיקה הפקת וסדנאות בהרכבים ושירה נגינה סדנת
מובי מוזיקאים של אמן כיתות כוללות והן "רימון", מורי מובילים הסדנאות

 קליסקי. ותמיר ברגר דנה סלומון, דניאל שרגאי, אוהד לידר, עברי כמו לים
ב״רימון". הבמה על חגיגי במופע מסתיימת סדנה כל

8 עד ביולי 29 באוגוסט; 2 עד ביולי 29 באוגוסט; 10־5 מועד:
 באוגוסט

שקלים 2,290 מחיר:
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שלי אוי!הגלשן רק

מת ערנות גבוהה, וקשב ריכוז רמת המצריך דינמי ספורט היא גלישה
 הגלישה במחנה בים. רגע באותו שמתרחש למה מהירה ותגובה מדת

Surf & Slide של מקיפה חוויה לילדים מצפה הרצליה, לגלישה באקדמיה 
אט של רחב מגוון ובאמצעות גלשן על ובחוף, במים הגלישה ותרגול לימוד

הגלי תנועת את המדמה CARVER סקייטבורד ובהן: ופעילויות, רקציות
 בגילי לילדים מתאים במים. מתנפחים ומתקנים בורד אינדו אפ,0 גלשני שה,

 מחזור גם ישנו והשנה גלישה), ורמת גילים לפי מחולקות (הקבוצות 17־7
.7־5 לגילי קטנטנים

ביולי 29 באוגוסט; 2 עד ביולי 22 ביולי; 26־15 ביולי; 12־1 מועד:
 באוגוסט 23־12 באוגוסט; 9 עד

צהריים למחזור 1,690 בוקר; למחזור שקלים 1,790 מחיר:
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