קייטנות ונופשונים -קיץ 2017
.1עמותת 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?  2-20.7.17לא 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? 6-9.8.17
מיקום :הנופש יתקיים בבי"ס שדה אלון תבור.
לרשות המשפחות יעמוד אוטובוס  -נקודת יציאה וחזרה הינה גן אלי"ע ,פתח תקווה
לפרטים נוספים והרשמה :
איריס יונס ,טלפון 03-9336840 :שלוחה  108או 055-6680055

 .2קייטנות 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

.3מחנה קיץ אקטיבי של עמותת צעד קדימה
למי מיועד? לבוגרים ובני נוער צעירים עם  Cpולקויות מוטוריות

קבוצה ראשונה :מגיל  -12-20קבוצת צעירים
קבוצה שנייה:

+20

היכן? בישוב ניצן.
מתי?6-10.8.17
לפרטים :צעד קדימה02-6540062 :
*הרשמה על בסיס מקום פנוי

.4מחנה קיץ אתגרים
למי? לילדים בגילאי  8-21עם כל סוגי המוגבלויות
מתי? 16-20.7.17
מה במחנה? אפשרות לכלל אוכלוסיות החינוך המיוחד לחוות פעילות אתגרית ארוכה ורציפה ,לינה
במחנה הממוקם בלב הטבע ,ולהשתתף באינספור פעילויות אתגריות ,חברתיות ואישיות.
היכן? מרכז קק"ל בציפורי.
עלות ₪ 100 -ליום
לפרטים והרשמה :דלית יחיאלי 052-2680000 ,03-5685208
bit.ly/etgarim-camp .dalit@etgarim.org
לקישור הסרטון לחצו כאן

.5קייטנת אור מנחם
מתי? 13.8-18.8.17
היכן? בבית הספר ישורון ,רחוב זליג בס  ,17פתח תקווה
למי מיועדת? לילדים החולים בסרטן ,כולל אחים ואחיות.
הורים המעוניינים להצטרף ,מוזמנים ,בתפקיד צוות
לפרטים והרשמה052-8337890 :
www.or-menachem.com

 .6קייטנות קיץ  2017של איל"ן

כמידי שנה מקיים איל"ן קייטנות קיץ לילדים ובני נוער בגילאי 7-21
למי? לילדים עם נכות פיזית ,הלומדים במערכת החינוך הרגילה ובבתי הספר לחינוך מיוחד
בנוסף תתקיים קייטנת קיץ לבוגרים בגילאי  21עד 30
הקייטנות הן בקיבוצים ,מושבים ויישובים בכל רחבי הארץ .כל חניך יוצא לקייטנה בת  5ימים
כולל שינה ,ולכל חניך מוצמד מתנדב מהקיבוץ/ישוב בו מתקיימת הקייטנה.
בקייטנות מגוון סדנאות ואטרקציות המותאמות לילדי איל"ן :פעילות אתגרים ועוד
המון פעילויות מיוחדות ,מגוונות ומאתגרות.
מתי? בחודשים יולי אוגוסט
כיצד נרשמים? ממלאים טפסים ,אותם ניתן להוריד מהאתר של איל"ן ,לחצו כאן
ושולחים ביחד עם התשלום למרכז איל"ן בפקס ,03-5249828
במייל kaitanot@ilan-israel.co.il
או בדואר :רח' י.ל .גורדון  9ת"א .63458
לאחר קבלת הטפסים יימסרו לכם פרטים לגבי תאריך ומקום הקייטנה.

.7מרכז וראייטי ירושלים -קייטנת הרפתקה בג'ונגל
כמידי שנה מקיים מרכז וראייטי ירושלים את קייטנת הקיץ -מסביב לעולם.
למי? לילדים עם צרכים מיוחדים בכיתות ג-ו
מתי? בתאריך 2.7-20-7.17 :בימים א-ה בשעות.8:30-13:30:
מה בתוכנית? פעילויות חוץ מגוונות ,בריכה ,גן חיות ,ספורט אתגרי ,חוגי העשרה ,ועוד...
צוות מקצועי ומנוסה ,ארוחת בוקר וארוחת צהריים חמה.
הסעות –איסוף והחזרת הילדים לביתם.
לפרטים והרשמה :מיכל רכזת הקייטנה 02-5391928:מזכירות מחלקת וראייטי02-5391911 :

.8קייטנת שילוב של עמותת שותף ( 2017אזור ירושלים והסביבה)

למי? גילאים( 6-21:מסלול נפרד לבני נוער בגילאים )14-21
ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים ( )75%וילדים בלי צרכים מיוחדים ()25%
מתי?  6-24.8.17ימי א-ה בין השעות 8:45-14:00

היכן? :בי"ס צביה יצירתית ,לוחמי הגטאות  ,7הגבעה הצרפתית
לפרטים נוספים ולהרשמה052-437-1593 :
.9הקלה – תכנית קהילתית להקלה משפחתית
הקלה – 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 ולהרשמה073-3956784 :או במייל hakala1@ami.org.il

 .10נופשון הקיץ החוויתי של "עלי שיח".

היכן? אולפנת "אמנה" בכפר סבא,
למי? המחנה מיועד לבנים ולבנות בשני מחזורים.
מחזור א' בנים  -יתקיים אי"ה בימים ראשון -חמישי כ"א-כ"ה באב  13.8.17- 17.8סה"כ  5ימים.
מחזור ב' בנות  -יתקיים אי"ה בימים ראשון-חמישי כ"ח באב-ב' באלול .20.8 - 24.8.2017
סה"כ  5ימים

מה בנופשון?
חמישה ימים של שהייה כולל ארוחות ולינה ,עמוסים באטרקציות בחוויות ובפעילות מאתגרת מהנה.
נופש וכייף לילדים ...חופש למשפחה…
לכל אחד/ת ממשתפי נופשון הקיץ המיוחד מתנדב/ת אחראי/ת ומסור/ה צמוד/ה.
זכאים להשתתף ילדים בכל הגילאים והרמות :מש"ה ,שיקום ואוטיזם בעלי זכאות לימי נופשון מהרווחה.
*המקום אינו מונגש לאנשים עם נכויות פיזיות.

תהליך הרישום מתבצע כך:
.1תושבי ירושלים צריכים לבדוק ולברר את זכאותם לימי נופשון אצל העובדת הסוציאלית
יש להעביר לעלי שיח צ'ק (השתתפות עצמית לעירייה סך  ₪ 125לבנים ו  ₪ -100לבנות
אותו יש לרשום לפקודת "עלי שיח" ישנה אפשרות לשלם גם באשראי טלפוני.
 .2משפחות המתגוררות מחוץ לירושלים ,יש לדווח לעו"ס על מועדי הנופשון ולדאוג להעביר
למשרד הועדה בסך  5ימי נופשון.
ללא טופס הועדה מראש או אישור השתתפות מהעו"ס – לא תתאפשר השתתפות!
פרטים עבור העו"ס :סמל מסגרת נופשון 204326 -
סמל תעריף  :אוטיזם  / 4609מש"ה  / 1006שיקום 5001
לכל שאלה ובירור בענייני הנופשון ניתן לפנות בימים א' -ה' בין השעות 10:00 13:00
בטלפון  02-5022260למזכירות הראשית.
או לכתובת המיילalei-siach@org.il:

 .11נופשוני עזר מציון (לאנשים המוכרים באגפים :שיקום ,מש"ה ,אוטיזם)
למי? נופשון בנות -בגילאי ( 5-30כולל לינה).
מתי? מחזור א' 3.8-9.8.17
מחזור ב'10.8-16.8.17 -
נופשון בנים -עד גיל 9
היכן? מתחם ויצ"ו בפתח-תקווה
נופשון בנים מגיל  9ומעלה
היכן? יישוב נחלים
מתי? מחזור א' 3.8-9.8.17
מחזור ב'10.8-16.8.17 -
לפרטים073-3956706 :

.12קייטנת שילוב של עמותת שותף ( 2017אזור ירושלים והסביבה)
למי? גילאים( 6-21:מסלול נפרד לבני נוער בגילאים )14-21
ילדים ובני נוער עם צרכים מיוחדים ( )75%וילדים בלי צרכים מיוחדים ()25%

מתי?  6-24.8.17ימי א-ה בין השעות 8:45-14:00

היכן? :בי"ס צביה יצירתית ,לוחמי הגטאות  ,7הגבעה הצרפתית
לפרטים נוספים ולהרשמה052-437-1593 :
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