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תוכן עניינים

ברוכים הבאים לקייטנת מועדון הספורט של אוניברסיטת תל אביב
הקייטנה שלנו מציעה מגוון עצום של חוגים איכותיים ותכנים מרתקים ,באווירה אישית ובבטיחות מרבית.
בקייטנות שלנו ייהנו הילדים ממבחר פעילויות מקצועיות ומהנות במתחם הכי גדול ,שמציע אינסוף
אפשרויות של חוויות בלתי פוסקות.
• בריכות גדולות המתוגברות בצוות מצילים מקצועי
• מדשאות רחבות עם מתחמים מוצלים
• כיתות ממוזגות
• תכנים שנכתבו ע"י צוותים מקצועיים עם נסיון רב בתחום ההדרכה
• צוות מדריכים שעברו השתלמויות על מנת שחווית הקייטנה תהיה טובה לילדים וגם למדריכים

תאריכי המחזורים
מחזור א' ( 15ימים)  03.07 -יום א'  21.07 -יום ה' (ללא ימי ו')
מחזור ב' ( 15ימים)  24.07 -יום א'  11.08 -יום ה' (כולל יום ו'  / 05.08לא כולל יום א'  07.08ט' באב)
מחזור ג' ( 10ימים)  14.08 -יום א'  25.08 -יום ה' (ללא ימי ו')
מפגשי הורים לקראת הקייטנות
לקראת כל מחזור קייטנה ,נערוך מפגשי הורים בהם תוכלו להכיר את תפיסת העולם של הקייטנה,
הנהלים ,הצוותים השונים ואף לשאול שאלות.
המפגשים יערכו בשטח הנופש במועדון הספורט .נשמח לפגוש אתכם.
לקראת תחילת הפעילות ,אנחנו נשלח הודעות עם מועד המפגש

074-7100262 | *5528
kaytanot@tausc.co.il

משרד רישום :מועדון ומרכז הספורט ,רחוב חיים לבנון ,60
שער  9של אוניברסיטת תל אביב.
שעות פעילות :ימים א'-ה' בין השעות 8:00-19:00
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קייטנת

החלומות
למסיימי טרום חובה  -כיתה ב'

קייטנת החלומות הוותיקה מעניקה לילדיכם תכנים עשירים ,איכותיים
ומגוונים.
התכנים משתנים משנה לשנה ואף בין המחזורים ,כך שהילדים יגלו עניין
בפעילויות השונות בקייטנה שלנו במהלך כל הקיץ.
בקייטנת החלומות הילדים מחולקים לפי שכבות גיל ,על מנת שייהנו מתוכן
מותאם
• שכבת גן  -למסיימי טרום חובה (עד  12ילדים בקבוצה) עד חובה
(עד  17ילדים בקבוצה)
• שכבת יסודי  -למסיימי כיתות א'  -ב' (עד  22ילדים בקבוצה)
במהלך שהותם בקייטנה ,ייהנו הילדים כל יום משני חוגים מקצועיים
מתוך מגוון רחב של תחומים מעניינים ומרתקים :אומנות ,ספורט ,קומיקס,
מחול ,אומנות לחימה ,פלסטלינה ,תיאטרון ,עיצוב בבצק סוכר ,טבע ,מדע,
ברייקדנס ,קרקס ,קיקבוקסינג ,קוסמות ועוד (משתנה לפי מחזור הקייטנה).
בקייטנה שלנו כל יום הוא יום מיוחד!
הילדים עוברים תחנות והפעלות בנושא היום  -תחפושות מתאימות ,מוזיקה
והפתעות .לדוגמא :יום אולימפיאדה ,יום גוף האדם ,יום מסביב לעולם ,יום
צבעים ,יום כדור הארץ ועוד.
צוות התכנון של קייטנת החלומות הקים עבורכם ועבור הילדים מסגרת
מקצועית ובטיחותית:
• רכזים ומדריכים ,שעברו הכשרה ומיונים קפדניים
• שני מדריכים חברתיים בכל קבוצה ,המלווים את הילדים לכל הפעילויות
במהלך היום כולו
• פעילויות הקבוצה יתקיימו באולמות ממוזגים ,במדשאות מוצלות
ובבריכה מקורה (שכבת גן בבריכה הקטנה ,ושכבת יסודי בבריכה
מקורה נפרדת)
• הבילוי בבריכה מתקיים בהשגחת צוות מתוגבר של מצילים מוסמכים
ובהשגחה נוספת של רכזים נוספים.
• רכזות השכבות הינן בעלות נסיון רב בחינוך  -מורות חיילות לשעבר
בצבא ,מנהלות גני ילדים וכמובן וותיקות ומנוסות
ביום האחרון לקייטנה ,יתקיים הפנינג חוגים בו יציגו הילדים את היצירות
שעשו בחוגים השונים.
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לו״ז קייטנת החלומות
7:30
8:30
10:00
10:45
12:30
13:00
15:00

					
קליטה ופעילות בוקר קבוצתית
			
תחילת הפעילות :רחצה בבריכה  /פעילות חברתית
						
ארוחת בוקר
שני חוגים מקצועיים						
		
ארוחת צהריים למסיימי  / 15:30פעילות סוף יום למסיימי 13:00
סדנא  /יריד ימים מיוחדים  /סרט  /תיאטרון סיפור  /הפעלות שונות ומגוונות
				
ארוחה קלה ,פעילות סוף יום ופיזור

*ניתן להירשם לפעילות עד השעה  13:00או עד 15:30
*לו"ז הקייטנה עשוי להשתנות בהתאם לאילוצים שונים
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קייטנה

הרב תחומית
למסיימי כיתות ג'  -ו'

הקייטנה הרב תחומית ,מעניקה לילדים אפשרות לבחור חוג מקצועי
מוביל מתוך מגוון רחב של חוגים .החוג שייבחר יהיה החוג המרכזי בתכנית
הקייטנה שלהם ,ויועבר ע"י מדריכים מומחים בתחום .בנוסף לחוג המקצועי,
ייהנו הילדים מסיורים ,רחצה יומית בבריכה ,סרטים ,פעילויות חברה ותרבות,
סדנאות ומשחקים הרלוונטיים לנושאי החוג הנבחר .הקבוצות מחולקות
בהתאם לחוגים המקצועיים ולקבוצות הגיל ,בליווי מדריכים חברתיים
ורכזים מוסמכים ואיכותיים העוברים הכשרה ומיונים קפדניים.

סדר יום
7:30
8:30
10:00
10:45
12:30
13:00
15:00

				
קליטה ופעילות בוקר קבוצתית
					
פעילות חברתית
					
ארוחת בוקר
					
חוג מקצועי נבחר
ארוחת צהריים למסיימי  / 15:30פעילות סוף יום למסיימי 13:00
			
סדנאות  /הפעלות שונות ומגוונות
			
ארוחה קלה ,פעילות סוף יום ופיזור

*ניתן להירשם לפעילות עד השעה  13:00או עד 15:30
*לו"ז הקייטנה עשוי להשתנות בהתאם לאילוצים שונים
*החוגים נתונים לשינוי בין המחזורים ,בהתאם להרשמה
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חוג

רובוטיקה
לכיתות ג׳  -ז׳
בהנחיית :שמעון נושניצקי

מהנדס תואר שני בבקרה ואוטומציה
ומייסד חברת "אי.טי רובוטיקה".

תחום הרובוטיקה זכה בשנים האחרונות לתנופה
ומודעות גוברת בארץ ובעולם.
מטרת החוג לפתח חשיבה יצירתית טכנולוגית בתחומי
הרובוטיקה ,תוך התנסות חווייתית בבנייה ,תכנות
והפעלה מעשית של רובוטים.
הילדים ילמדו לבנות רובוטים רבים בעזרת ערכות
,EV3 & NXT MINDSTORMS LEGO

אותם יפעילו דרך משימות ופתרונות לוגיים .בנוסף,
יתנסו בתכנות הרובוטים בעזרת מחשבים ניידים,
יכירו ויפעילו רחפנים וילמדו את העקרונות והצעדים
הראשונים לקראת תחרויות רובוטיקה ארציות.

החוג מועבר על ידי המדריכים המנוסים של חברת
"אי.טי .רובוטיקה".
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חוג

קונדיטורים
בהנחיית :נטע רמון-פלבסקי ומיקה פלבסקי
אם ובת ,קונדיטוריות בנשמה ,מנהלות ומנחות באהבה ובהצלחה רבה
את חוגי הקונדיטוריה בקייטנות אוניברסיטת ת״א מזה  15שנים.

בחוג נלמד להכין בצקים שונים ,עוגיות,
עוגות ,פיצות ולחמים .נתנסה בטכניקות
מגוונות ,עבודה עם בצק סוכר ,קרמים
וזילופים ,ויש גם מספר מתכונים טבעוניים.
כל זאת תוך הכרת נהלי העבודה במטבח
ובבטיחות מירבית .כמובן שטועמים וגם
לוקחים המון מטעמים הביתה.
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חוג

וטרינריה
בהנחיית :ד"ר שירי טפר

רופאה ווטרינרית ,מנהלת את מרכז
חיבוק-חי העוסק בקשר אדם-חיה

חוג הווטרינרים פותח לילדים צוהר
אל עולם הרפואה הווטרינרית – עולם
של שוויון ,חמלה ועזרה הדדית ,כמו
גם של ידע ומדע.
בחוג ייחשפו הילדים לחיות מסוגים
שונים ויתנסו בבדיקה וטרינרית.
הילדים יבינו את הקשר בין מבנה
הגוף של החיות לסביבת המחיה
שלהן ויכירו את חשיבות מערכת
החושים ומערכות הגוף השונות.
בנוסף ,ילמדו על הציוד המשמש את
הווטרינר בבדיקת החיות ויתנסו בו
על דגמים ועל עצמם.
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קייטנת

רכז הקייטנה :אלעד ניסן

עולם
הכלבים

מאלף מומחה ,מטפל התנהגותי בכלבים
וכלבן טיפולי.
עוזרים :ג'אנגו ושאר הכלבים שהוכשרו
ככלבים טיפוליים וכלבי תרפיה לטיפול
בכל סוגי האוכלוסיות.

בואו להיחשף ולהיסחף לעולמו הנפלא של הכלב ,דרכי תקשורת ושפת הכלבים הסודית.
קייטנת עולם הכלבים מתאימה לכל מי שאוהב/ת כלבים ,ומעוניין להבין כיצד להתחבר
לחברו הטוב של האדם גם אם אין לו/ה כלב בבית.
במהלך ימי הקייטנה ,ירכשו הילדים/ות כלים תאורטיים ומעשיים בתחומים הבאים:
• גזעי הכלבים וייעודם
• גורים  -תקופות משמעותיות ,חשיפה ,חיסונים ,כלובים.
• חינוך ,אילוף ופקודות בסיסיות (שב ,ארצה ,הישאר ,רגלי ,אלי ,עצור) ועוד
• טיפוח הכלב ,היגיינה ,שיניים ,וטרינריה ,עזרה ראשונה בסיסיים ותזונה נכונה
• שיטות האילוף השונות ,אביזרי אילוף וצעצועים התנהגותיים.
• טריקים (סיבוב ,גלגול ,אחורה ,לך לישון ,תתבייש ,ארנב ,אמצע ,תן יד ,סלפי) ועוד..
• אג'יליטי  -ספורט כלבני (מסלולי מכשולים ,משוכות קפיצה ,מנהרות ,קפיצה בחישוק)
• פתרון בעיות התנהגות של כלבים כמו השחתה ,נבחנות ,חפירות ,אכילת צואה ,חרדת
נטישה ,דומיננטיות ,בטחון עצמי נמוך.
העבודה עם הכלבים תורמת לביטחון העצמי של הילד ,תחושת מסוגלות ,לקיחת
אחריות ,וויסות חושי ,התמודדות עם תסכולים ,התמדה ,סבלנות ,קבלת האחר ,חוסר
שיפוטיות ,חוויות הצלחה ועוד....
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חוג

אנגלית
בהנחיית :גלי לב ארי,
חוגי Happy English
החוג המוביל בארץ ללימוד אנגלית
לילדים/ות ,שזכה להכרה בינלאומית,מגיע
גם השנה עם תכנית מלהיבה במיוחד!

מביאים את העולם לכיתה!
הילדים/ות ישוחחו אונליין עם ילדים/ות ברחבי
הגלובוס!
הפעילויות המגוונות והדינמיות יגרמו להם/ן
להתחיל לדבר ולאהוב אנגלית.
תכנית הקייטנה:
• נשוחח עם ילדים/ות מרחבי העולם ,נשאל
אותם/ן על תרבותם ונתחרה יחד בחידונים
בין מדינות
• נכנס לחדרי בריחה וירטואליים ,נלמד
באמצעות טאבלטים ואפליקציות חדשניות
• נכתוב בלוג אישי אליו יגיבו ילדים/ות
מאוסטרליה ועד ברזיל
• ניצור דמויות קומיקס דוברות אנגלית
• נשחק במשחקי תפקידים ,נמחיז שירים
אהובים ובעיקר נשמח ללמוד אנגלית
• הזדמנות מעולה לרכוש אוצר מילים ולשפר
את רמת הקריאה והדקדוק לקראת שנה"ל
ההורים יקבלו סיסמה לאתר החוג ויוכלו לצפות
בילדיהם משוחחים עם תלמידים/ות מחו"ל,
מציגים פרויקטים וחוויות מהחוג.
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חוג

עיצוב
אופנה
וסטיילינג
בהנחיית :דורין אלישע

בוגרת לימודי תדמיתנות בשנקר

מי רוצה להיות מעצב/ת?
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 צביעת
בדים ,הדפסות על בדים ועיטורים
עם רקמות וחרוזים ,והכל בתהליכי
עבודה של מעצבים מקצועיים עם
לוחות השראה ,גזרות ובדים שיעזרו
למעצבים הצעירים לעצב כל אחד על
פי סגנונו האישי.
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חוג

ספורט
בהנחיית :דנה טובי
מורה לחינוך גופני
ומאמנת כושר מוסמכת

חוג הספורט מציע לילדים
התנסות עם מגוון רחב של
ענפי ספורט ,בהתאם לגיל
הילדים ולרמתם .במסגרת
החוג ,ירכשו הילדים ידע
חדש וישכללו את מיומנותם
בענפי הספורט השונים ,ואף
יבקרו בחוויה האולימפית.
הפעילות מלווה במשחקים,
טורנירים והעשרה ,תוך
שמירה על ערכים של
כבוד ,שיתוף פעולה ,הגינות
וחברות.
בין ענפי הספורט :משחקי
כדור שונים ,ספינינג ,כושר
גופני לילדים ,ניווט ,באולינג,
ג'ודו ,אתלטיקה קלה ,כדור
מים ,טניס ועוד .הפעילויות
דינמיות ומשתנות בהתאם
לאופי הילדים .החוג מועבר
על ידי מורים מנוסים לחינוך
גופני ,הדואגים שאופי
הפעילויות יהיה בטיחותי,
חינוכי ,חוויתי ,מהנה ופחות
תחרותי.
22

23

חוג

טניס
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.
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חוג

קולנוע
בהנחיית :עינת חזן
בעלת תואר ראשון ושני בהוראת אמנות
וקולנוע ,ורכזת תחום קולנוע בבתי ספר

"הקולנוע כמוהו כשפת החלומות .השנים חולפות
במרוצת שנייה אחת ,ואתה יכול לקפץ ממקום אחד
למקום אחר .זוהי שפה העשויה מצללים ,ובקולנוע
אמיתי כל עצם וכל קרן אור הם משמעותיים כמו
בחלום" .פדריקו פליני
אנחנו נכתוב תסריט ,נתחפש ,נקים סט תפאורה,
נביים ונצלם.
אנחנו גם נכין סרטים כיפים עם החברים ,נצלם
קליפים מגניבים עם שירים שאוהבים וניצור אנימציה
מקסימה בסטופ מושיין.
הפעילות בחוג שלנו תהיה חוויתית ומעניינת ,ואין
ספק שזה החוג לכל מי שאוהב/ת יצירה ואקשן.
הצטרפו לחוג לקולנוע ,חוג מהסרטים!
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כניסה לעולם התלת מימד ע"י הדפסת דגמים בזמן
אמת!
חוג עיצוב בתלת מימד חושף את הילדים לעולם
ההדפסה בתלת מימד בזמן אמת .במהלך החוג
ניצור מגוון דגמים בהדפסה בזמן אמת  ,נלמד איך
לקרוא שרטוט ,נבין היטלים ואף נכיר את העט איתו
נדפיס את הדגמים .תחילה ניצור צורות דו-מימדיות,
ובהמשך נעבור לדגמים תלת מימדיים .בסיום
הקייטנה נעבוד על פרוייקט גמר .חוג זה משפר
את המוטוריקה העדינה ,כושר הריכוז ,אחיזה בכלי
כתיבה ,הבנת שרטוט ומפתח את עולם הדמיון.
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חוג

תלת
מימד
בהנחיית :שי ברוך
מעצב גרפי בדו-מימד ותלת-מימד
עם נסיון של מעל  20שנה בתחום

חוג

סייבר

בהנחיית :חברת שחקים
רשת הדרכות למצויינות ,טכנולוגיה וסייבר

מה בקייטנת הסייבר-בוטיקה?
 3שבועות גדושים בהנאה ותוכן!
הילדים יהפכו למומחי סייבר קטנים  -הם הולכים
להתנסות באתגרי סייבר מטורפים ,לבנות תיק
משחקים משלהם שיכלול לא פחות מ 6-משחקים,
ואפילו ילמדו איך לחבר חפצים יומיומיים כמו כפית,
קלמר ובננה למחשב – ולהפוך אותם לעכבר או
למקלדת!
מה בקייטנה?
 אתגרי סייבר מטורפים! חידות סייבר מהנות,טורנירים כיתתיים ,בניית אתר אישי משלהם,
בניית וירוס מחשב (!) ,ועוד!
 מתכנתים ונהנים הילדים הולכים לבנות בעצמםמשחקים מרהיבים בתלת מימד! את הקייטנה
יסיים כל חניך עם "תיק עבודות" של  6משחקי
תלת מימד שבנה בעצמו!
 רובוטיקה אופטית רציתם פעם רובוט מחמד?נקבל לידינו רובוטים חכמים שניתן לתכנת אותם
באמצעות שלל פקודות ,צבעים ותנועות ,ויחד
איתם נפתור חידות ,מבוכים ונקיים מירוץ רובוטים
ענק
 תכנות חפצים האם חיברתם פעם בננה או תפוחלמחשב? חשבנו שלא .אז אנחנו הולכים לעשות
את זה! נלמד כיצד ניתן להשתמש במעגלים
חשמליים כדי להפוך (כמעט) כל דבר כמו קלמר,
כפית ,פרי ,נייר ,נעל ועוד  -לאביזר מחשב.
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חוג

קומיקס
בהנחיית :רבקה עמית
מפעילה ומנחת חוגי קומיקס ברחבי
הארץ משנת 2000

בחוג הקומיקס נכיר את עולם הקומיקס:
שפת הקומיקס ,סוגים שונים של
קומיקס ,דמויות מוכרות מעולם הקומיקס
והאנימציה ,נלמד טכניקות של ציור
ואיור ,נלמד כיצד להמציא דמות משלנו
וכיצד לכתוב את הסיפור שלה .נשתמש
במוטיבים של מתח ,צחוק ,ואף נלמד
לצייר קריקטורות .כל זאת בשילוב לימודי
צבע ,הבעות פנים ,צל וטכניקות נוספות.
בסוף הקייטנה כל ילד יקבל תיק עבודות
מרשים ומגוון.
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חוג

בואו לשמור על כושר גם בקיץ ,תוך לימוד והתנסות במגוון טכניקות וסגנונות ריקוד.
הקייטנה שלנו תכלול את הפעילויות הבאות:
• שיעורי מחול וטכניקה  -שווי משקל ,קואורדינציה ושיעורי גמישות
• שיעורים במגוון סגנונות  -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

היפ הופ
ותנועה
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חוג

אומנות
בהנחיית :מאיה פלג
מעצבת תפאורה ותלבושות לתיאטרון
ומעבירה סדנאות יצירה לילדים
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חוג האומנות שלנו מתאים לכל
מי שאוהב/ת ליצור ולחשוב על
רעיונות חדשים.
אנחנו נטוס על כנפי הדמיון.
נלמד קצת על ההיסטוריה של
האומנות ,וגם נהנה מיצירה
חווייתית .אנחנו נשתמש
בחומרים שונים שיעניקו לילדים/
ות הנאה רבה והבנה גדולה יותר
של הפעילות היצירתית.
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חוג

חוג
משחק
על במה

(תיאטרון)
בהנחיית :יובל ברגר

בוגר הסטודיו של יורם לווינשטיין ,מורה
לתיאטרון ,שחקן ותסריטאי

חוג משחק על במה מקנה לילדים הכרות
והתנסות עם העולם המופלא של התיאטרון.
דרך הכניסה לדמות בימתית מבטא כל ילד
בדרכו ,את קולו הפנימי ואת מרחב הדמיון
והאסוציאציות המיוחד לו .הפעילות מאפשרת
לילדים לחקור את הרצונות והגבולות של עצמם
ולחוות באופן עצמאי ומשוחרר אתגרים חדשים
ומסקרנים .הפעילות מלווה במשימות שונות
ובאינטראקציה עם שאר חברי הקבוצה.
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מחנה

כדורגל
הקייטנה תשלב פעילות ספורטיבית מעולם הכדורגל לצד פעילויות ספורט חווייתיות
נוספות ומגוונות.
במהלך הקייטנה ,יצברו הילדים חוויות משמעותיות אשר יחזקו את הבטחון העצמי
ויפתחו כישורים חברתיים חשובים.
הקייטנה תשלב פעילויות מעולם הכדורגל ותשלב בתוכה גם פעילויות ספורט ופנאי
נוספות :טורנירים ,מלך הדיוק ,מלך ההקפצות ,שליטה בכדור ,בריכה ,מתנפחים
הקרנת סרטים ועוד.
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קייטנת

מבוכים
ודרקונים

בהנחיית" :קרן השפע"
חברת משחקי תפקידים ודמיון הקיימת מעל
לעשור .קרן השפע יוצרת הרפתקאות ומשחקי
תפקידים ,מפעילה קייטנות דמיון ,מעבירה
הפעלות לילדים בהנאה רבה ומשמחת בימי
הולדת יצירתיים ומלאי קסם.

למסיימי כיתות א'  -ז'
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בקייטנה שלנו יעברו הילדים מסע קסום של דמיון וחוויה .בהפעלות יצירה ,משחק,
סיף וחדרי חידה נספר יחד אגדה מופלאה בה הילדים הם הגיבורים .נאמן את הילדים
בחשיבה מחוץ לקופסה ובפתרונות יצירתיים ,נעצים אותם להאמין ביכולותיהם ולהגשים
את חלומם.
עולמות מבוכים ודרקונים הם לרוב עולמות פנטזיה "קלאסית" בהם השחקנים מגלמים
את תפקיד הגיבורים הטובים בסביבה מלאה בקסמים ,מפלצות וסכנות שונות תוך
כדי שימוש בשיטה מוסכמת על כל הצדדים שמטרתה לייצג את יכולות הדמות ומידת
הסיכוי שלה להצלחה.
כל הילדים חולמים להיות גיבורים!
*ניתן להירשם לפעילות עד השעה  13:00או עד 15:30
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קייטנת

טבע שטח
ואתגר
למסיימי כיתות א'  -ו'

בהנחיית :נטלי כספי-מנוח
בעלת תואר שני בלימודי ארץ ישראל
וארכיאולוגיה ,מנהלת קורס משצ"ים של מנהל
חברה ונוער ,מורה לשלח ומדריכת טיולים.

יוצאים לדרך!
קייטנת טבע ,שטח ואתגר חושפת את הילדים והילדות למושגים וערכים מעולם הטבע,
באמצעות מגוון פעילויות שטח חווייתיות .הקייטנה מעניקה לילדים/ות הזדמנות לחקור,
ללמוד את השטח ולאתגר את עצמם/ן במשימות שונות .במהלך התקופה ,ילמדו בניית
מחסה בשטח ,הדלקת מדורה ,בישול בשטח ,ניווט בשטח עירוני ,הכרת הסביבה שלנו
ועוד.
במהלך הקייטנה יהיו מספר טיולים חד-ימיים במישור החוף ,השפלה ,הכרמל ובגליל
התחתון*.
*הקייטנה מתקיימת עד השעה 15:30
*ייתכנו שינויים בפעילויות בשל אילוצים שונים
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קורס

איך הם עושים את זה? האם המידע שלנו חשוף? איך מתגוננים?
נוער טכנולוגי – בנינו לכם קורס שילמד אתכם את ...סודות ההאקרים!
בקורס הסייבר המוביל בישראל לבני נוער אנו מלמדים לא פחות מאשר את סודות ההאקרים.
שימו לב – מדובר בקורס ברמה גבוהה בו תלמדו דרכים ,שיטות וטכניקות הנמצאות בשימוש בידי
פצחנים (האקרים) ומומחי אבטחה.
בכיתה יהיה לנו מחשב אישי בו נתחבר למעבדת אונליין מתקדמת אשר נבנתה במיוחד עבורכם שם
נבצע ונתנסה במגוון רחב של טכניקות הגנה ,השתלטות ,ציתות למידע ,פיענוח והצפנה ועוד!..

תכנות
וסייבר
לחטיבת ביניים

אז ..מה לומדים?
● איתור פרצות בקוד .שימו לב  -אנחנו נלמד כיצד לאתר פרצות בקוד של יישומים ,משחקים,
אתרים וכו' -ללא ידע מקדים בקריאת קוד!
● הינדוס מתקפות  -במהלך הקורס נוציא לפועל לא פחות מ 6-מתקפות סייבר שונות המכוונות כלפי
אתרים ,מחשבים ,משתמשים ,חשבונות ועוד.
● וירוסים  -נלמד הכל אודות וירוסים ,על הסוגים השונים ,השפעתם ,ואפילו ...נבנה וירוס משלנו!
● הצפנה ופיענוח  -כיצד מעבירים מידע רגיש בלי שייגנב? וכיצד האקרים כן מצליחים לשים את ידם
על מידע זה!
● פיצוח סיסמאות  -הגביע הקדוש של עולם הסייבר :פיצוח סיסמאות.
שימו לב  -אנו נערוך בכיתה טורניר פיצוח סיסמאות ראשון מסוגו – חוויה שמעולם לא עברתם!
● מגן סייבר  -נלמד כיצד מומחי אבטחה מתמודדים עם שלל האיומים שהזכרנו ,ונדמה מצב בו אנו
חווים תקיפת סייבר אמיתית בזמן אמת ויהיה עלינו להגיב בהתאם!
● סקריפטינג בפיית'ון  -פיית'ון היא שפת תכנות מוכרת ונפוצה .במהלך הקורס נלמד כיצד להשתמש
בה למטרות סייבר ,הגנה והתקפה

למסיימי כיתות ז'  -ט'

בהנחיית :חברת שחקים
רשת הדרכות למצויינות ,טכנולוגיה וסייבר

למי זה מתאים?
 לכל נער ונערה בעלי זיקה למחשבים ורצון ללמוד את סודות ההאקרים! ללא צורך בידע מקדים כלל! (הבנת מושגים בסיסיים בתכנות כן תעזור) ללא צורך בידע באנגלית!מועדי הקורס
מחזור א' 10.7 - 21.7
מחזור ב' 31.7 - 11.8
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קורס

הדרכה,
מנהיגות
ויזמות
לנוער
למסיימי כיתות ז'  -ט'

מועדי הקורס
		 ( 15ימים)  03.07 -יום א'  21.07 -יום ה' (ללא ימי ו')
מחזור א'
		 ( 15ימים)  24.07 -יום א'  11.08 -יום ה'
מחזור ב'
		 (כולל יום ו'  / 05.08לא כולל יום א'  07.08ט' באב)
מחזור ג'		 ( 10ימים)  14.08 -יום א'  25.08 -יום ה' (ללא ימי ו')
			
שעות15:30 - 7:30 		 :
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קורס הדרכה ,מנהיגות ויזמות מורכב מ 15-ימי פעילות חווייתיים ומעצימים לבני הנוער ,המשלבים
ערכי מנהיגות ומודעות חברתית.
הקורס הינו קורס הדרכה המחולק לשלושה תחומים המעניקים ידע רחב ופרקטי למשתתפים:
בשבוע הראשון  -נתמקד בנושא ההדרכה :בניית מערך שיעור טוב ,עמידה מול קהל ,סימולציות
להדרכה בפועל תוך קבלת משוב ועוד.
בשבוע השני  -נתמקד בנושא המנהיגות :האם יש תכונות הרלוונטיות למנהיגים ולמנהיגות ,כיצד
ניתן לפתח תכונות אלה ,איך ניתן להוביל קבוצה ולרתום אלינו אנשים ,נעבוד בסדנאות  O.D.Tועוד.
בשבוע השלישי  -נתמקד בנושא היזמות :מהי יזמות ,הקניית כלים לעבודה בצוות ,איך מתכננים
ומקימים פרוייקט במסגרת הקייטנה ועוד.
לימוד שיטות הדרכה | מתודיקה | תחרות דיבייט | מחנאות | משחקי ספורט | משחקי חברה |
התמצאות בשטח | התנסות בעבודה מעשית | ניהול ויזמות | דינמיקה קבוצתית | פיתוח הביטחון
העצמי ועמידה מול קהל | התנדבות | סיורים.
בסיום הקורס ,תוענק למשתתפים תעודת מדריך קייטנה מטעם "האוניברסיטה של הקייטנות".
בוגרי הקורס שימצאו מתאימים ,יקבלו עדיפות בקבלה לעבודה בקייטנת אוניברסיטת תל אביב
בשנים הבאות.
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תפריט

מסלולי הסעות
קייטנות מחזור א' המסתיימות בשעה 15:30
מספר הקו אזור פעילות
מספר הקו אזור פעילות
אור יהודה ,יהוד ,סביון ,קרית אונו ,גני תקוה ,גבעת שמואל
1
רמת גן ,הדר יוסף ,נאות אפקה ,תל ברוך ,רמת אביב ג'
2
גבעתיים
31
תל אביב :דרך הטייסים ,יצחק שדה ,אבן גבירול
42
תל אביב :וייצמן ,כיכר המדינה ,יהודה המכבי ,בבלי
4
תל אביב :רוטשילד ,בן יהודה ,דיזנגוף ,כוכב הצפון ,לוי אשכול ,רמת אביב החדשה
52
רעננה
61
הרצליה ,רמת השרון
62
הוד השרון
7
כפר סבא
71
פתח תקוה
8
בת-ים ,יפו ,תל אביב (הירקון)
10
נתניה ,רמת פולג ,הרצליה פיתוח ,סי אנד סאן
12
ראשון לציון
14
חולון
15
תל אביב :צהלה ,רמת החייל ,רביבים ,נאות אפקה (שלונסקי)
17
רמת השרון ,המשתלה ,תל ברוך צפון ,נאות אפקה (בני אפריים)
18

בוקר :לחמנייה טרייה לא מרוחה  +שוקו או טרופית ,או קורנפלקס עם חלב (משתנה)
צהריים :ארוחה חמה  -מנה בשרית או צמחונית  +שתי תוספות (למסיימי )15:30
אחר הצהריים :פרי (למסיימי )15:30
*קיימת אפשרות לתפריט מיוחד ללא גלוטן

קייטנות מחזור ב' המסתיימות בשעה 15:30
מספר הקו אזור פעילות
אור יהודה ,יהוד ,סביון ,קרית אונו ,גני תקוה ,גבעת שמואל
1
רמת גן ,הדר יוסף ,נאות אפקה ,תל ברוך ,רמת אביב ג'
2
רמת גן ,גבעתיים
32
תל אביב :דרך הטייסים ,יצחק שדה ,אבן גבירול
42
תל אביב :רוטשילד ,בן יהודה ,דיזנגוף ,כוכב הצפון ,לוי אשכול ,רמת אביב החדשה
52
רעננה ,הרצליה ,רמת השרון ,תל ברוך צפון ,נאות אפקה
6
הוד השרון ,כפר סבא
72
פתח תקוה
8
בת-ים ,יפו ,תל אביב (הירקון)
10
נתניה ,רמת פולג ,הרצליה פיתוח ,סי אנד סאן
12
ראשון לציון
14
חולון
15
רמת השרון ,המשתלה ,צהלה
16
תל אביב :שכונת ביצרון ,וייצמן ,פנקס ,יהודה המכבי ,דרך נמיר
404
מחירים :הסעה הלוך וחזור  | ₪ 595 -הסעה בכיוון אחד ₪ 400 -

לילדים מגיל  6ומעלה ● יש לציין הזמנה להסעה במעמד הרישום ● קיום ההסעות מותנה במינימום  10נרשמים
מכל יעד ● קיימת אפשרות להסעה מיוחדת לקבוצות מעל  10ילדים ,בתיאום מראש ● ייתכנו מיזוגים של קווי
הסעה ,ועיכובים בשעות האיסוף והפיזור בשל עומסי תנועה ואילוצים אחרים ● במחזור א' ו-ב' ,הסעות חזור
יתבצעו בשעה  15:30בלבד (אין הסעות חזור למסיימים בשעה . )13:00
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₪

מחירון

₪

מחירון (המשך)

מחזור א' ( 15ימים)  03.07 -יום א'  21.07 -יום ה' (ללא ימי ו')
מחזור ב' ( 15ימים)  24.07 -יום א'  11.08 -יום ה' (כולל יום ו'  / 05.08לא כולל יום א'  07.08ט' באב)
מחזור ג' ( 10ימים)  14.08 -יום א'  25.08 -יום ה' (ללא ימי ו')
קייטנת טבע בסביבה אורבנית
קייטנת חלומות

עד 13:00

מחזורים

עד 15:30

א’

2,770

ב’

2,770

3,185

ג’

2,050

2,255

א’

3,480

ב’

3,480

ג’

2,360

למסיימי כיתות א’ – ו’

למסיימי טרום חובה – כיתה ב’
3,185

מחזורים

עד 15:30

קורס הדרכה ,מנהיגות ויזמות לנוער

מחזורים

עד 15:30

א’

3,285

ב’

3,285

למסיימי כיתות ז’ – ט’

קייטנה רב תחומית

מחזורים

עד 13:00

עד 15:30

א’

2,935

3,350

למסיימי כיתות ג’ – ו’

חוגים :וטרינריה ,טניס ,היפ הופ,
משחק על במה ,עיצוב וסטיילינג,
ספורט ,קולנוע ,אומנות ,קומיקס,
רובוטיקה

החוגים הבאים בלבד:
ספורט ,היפ הופ

קורס סייבר ותכנות לנוער

תאריכים

שעות 12:30 – 15:30

למסיימי כיתות ז’ – ט’ ()12:30-15:30
ב’

2,935

3,350

מחזור א' ,21.7 – 3.7

2,255

ג’

2,150

2,360

מחזור ב'  11.8 – 24.7לא כולל 7.8

2,255

מחזורים

עד 13:00

עד 15:30

א’

3,070

3,480

ב’

3,070

3,480

ג’

2,150

2,360

מחזורים

עד 13:00

עד 15:30

א’

3,070

3,480

ב’

3,070

3,480

מחזורים

עד 13:00

עד 15:30

*ככל שיש סתירה בין המוצג בפרסום זה לבין המחירון המצוי במשרד הרישום ,המחירון במשרד הרישום הוא הקובע.

קייטנה רב תחומית
למסיימי כיתות ג’ – ו’

חוגים :תלת מימד ,אנגלית ,סייבר,
קונדיטוריה ,עולם הכלבים
החוגים הבאים בלבד:
סייבר ,קונדיטוריה ,עולם הכלבים

מחנה כדורגל
למסיימי ג’ – ו’

קייטנת מבוכים ודרקונים
למסיימי כיתות א’ – ז’

א’

3,070

3,480

ב’

3,070

3,480

ג’

2,150

2,360
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תקנון רישום והשתתפות בקייטנות ובמחנות אימונים קיץ 2022
א.

הרישום לקייטנה
 .1הרישום הינו על בסיס מקום פנוי בלבד.
 .2הרישום לקייטנה כפוף למילוי הצהרה רפואית ,תשלום מלא ,טופס רישום והסכמה לאמור בתקנון זה .חובה ליידע בכל שינוי במצב
הרפואי עליו הוצהר.
 .3על ההורים לעדכן מראש על כל תרופה ,רגישות למזון ,אלרגיות או בעיה רפואית של הנרשם.
 .4הנהלת הקייטנה רשאית לבטל חוג או פתיחת הקייטנה בכלל במידה ולא היו מספיק נרשמים או מסיבות אחרות בהתאם לשיקול
דעתה הבלעדי .הודעה על כך תימסר לנרשם עד  7ימי עבודה לפני פתיחת כל מחזור קייטנה והנרשם לא יהיה זכאי לכל פיצוי בשל
ביטול כאמור.
 .5להנהלת הקייטנה שמורה הזכות לשינויים או תוספות לתוכניות בהתאם לנסיבות ולשיקול דעתה הבלעדי.

ב.

אמצעי תשלום
 .1התשלום עבור ההשתתפות בקייטנה הינו לכל תקופת הפעילות בכל מחזור קייטנה .כל בקשה לרישום לתקופה קצרה יותר ,תבחן
ותאושר על פי שקול דעתה הבלעדי של הנהלת הקייטנה באופן פרטני על ידי מוקד הרישום ,אך בכל מקרה לא ניתן להירשם לתקופה
הפחותה מ 5-ימים.
 .2בכדי להבטיח מקום ילדכם בקייטנה יש להסדיר את מלוא התשלום במועד ההרשמה לקייטנה.
 .3ניתן לבצע את התשלום מראש בכרטיס אשראי עד ארבעה תשלומים.
 .4הנהלת הקייטנה רשאית להפסיק השתתפותו של נרשם שלא יתמיד בתשלומים וזאת לאחר התראה בת  3ימים.

		
ג.

ביטולים והיעדרויות
 .1ביטול הרשמה לקייטנה יעשה בכתב בלבד למשרד הרישום בדוא"ל .kaytana3@tausc.co.il :יש לוודא את קבלת ההודעה טלפ�ו
נית בטלפון  .074-7100107למען הסר ספק ,הודעת ביטול שלא תעשה בכתב לא תכנס לתוקף.
 .2דמי ביטול
נרשם שיבטל את הרשמתו יחויב בדמי ביטול כמפורט להלן ,שיחושבו לפי מועד בקשת הביטול:
(א) בתוך  14ימים ממועד ההרשמה ובלבד שהביטול ייעשה לא יאוחר מ 2-ימי עבודה לפני פתיחת מחזור הקייטנה :דמי ביטול בסך
 5%מעלות הקייטנה או  100ש"ח ,הנמוך מביניהם.
(ב) לאחר שחלפו  14יום ממועד הרשמה ו/או לחילופין ,החל מ 2-ימי עבודה לפני פתיחת מחזור הקייטנה ועד  2ימים לאחר תחילת
הקייטנה :דמי ביטול בסך  ₪ 500זאת בנוסף לחלק היחסי בגין השתתפותו בקייטנה .מועד ביטול זה תקף גם להרשמה
לתקופות קצרות מתוך מחזור קייטנה.
החל מ 2-ימים לאחר תחילת הקייטנה ובמהלך הקייטנה :הנהלת הקייטנה מאפשרת לבטל את ההרשמה גם במהלך תקופת
(ג)
הקייטנה .במקרה כזה יחויב הנרשם בדמי ביטול בשיעור של ב 50%מעלות התקופה שלא נוצלה על ידו זאת בנוסף לחלק
היחסי בו יחוייב בכל מקרה בגין השתתפותו בקייטנה עד כניסת הביטול לתוקף.
לא ניתן לקבל החזר כספי בגין הודעות ביטול רטרואקטיביות שאינן עומדות בהוראות אלה.
.3
לא ניתן לקבל החזר כספי עבור היעדרות מימי פעילות בודדים.
.4
לא ניתן לקבל החזר כספי בגין ביטול הסעות בכל שלב.
.5
היעדרות בגין מחלה :לא תזוכה בהחזר כספי אלא אם כן הוגשה בקשה בכתב ,בצירוף אישור רפואי על  5ימי מחלה רצופים
.6
לפחות ,והבקשה הוגשה בתוך  3ימים ממועד סיום הקייטנה.

ד.

כח עליון ומגיפת הקורונה
*** פעילות הקייטנות כפופה להוראות כל דין לרבות ,תקנות לשעת חירום והנחיות משרד הבריאות
במקרה בו לא ניתן יהיה לקיים את פעילות הקייטנות בנסיבות שאינן תלויות בהנהלת הקייטנה כגון :התפרצות מגפה (כגון הקור�ו
.1
נה) ,הוראה שלטונית ,צו מנהלי ,מלחמה או גיוס כללי עקב מבצע צבאי רחב היקף ,פגעי טבע ,השבתה הקשורה למבנה האירוע
או בשל מציאות ציבורית אשר אינה מאפשרת את קיום הפעילות או השימוש במתקן או בכל מקרה אחר שאינו בשליטת מועדון
הספורט אשר בעטיו לא ניתן לקיים את הפעילות או להשתמש במתקני הפעילות הנסיבות המפורטות לעיל יכונו יחד להלן" :כח
עליון") ,יהיה זכאי הנרשם להחזר כספי בניכוי החלק היחסי בגין השתתפותו בקייטנה ,ומלבד זאת לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי
עקב המניעה.
 .17במקרה בו ניתן יהיה לבצע את פעילות הקייטנות אך בצורה מוגבלת עקב הנחיות משתנות ( כגון אי פתיחת מתקן כזה או אחר,
.2
חבישת ציוד מגן ,הגבלת מספר משתתפים בקבוצה וכיוצ"ב) בנסיבות של כח עליון כפי שהוגדרו בסעיף  16לעיל ,תפעל הנהלת
הקייטנות בהתאם למגבלות האפשריות ולהנחיות הגורמים הממשלתיים המוסמכים ,והנרשם לא יהיה זכאי לכל פיצוי או שיפוי
עקב המגבלות .במקרה זה דמי הביטול יהיו בהתאם לסעיף ג לעיל.
במקרה בו חלילה ,עקב הדבקות של נרשם או של איש צוות בקורונה ובכפוף להנחיות גורם מוסמך בעניין ,קבוצה מסויימת מתוך
.3
הנרשמים לא תוכל לקיים את הפעילות ,הנרשמים מתוך הקבוצה שלגביה ינתנו ההוראות בלבד תהיה זכאית להחזר כספי בניכוי
החלק היחסי בגין ההשתתפות בקייטנה.
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ה .התנהלות בקייטנה
משתתפי ואורחי הקייטנה מתחייבים להישמע להוראות המדריכים ,הצוות המקצועי וצוות מרכז הספורט ולהוראות השילוט
.1
במקום בכל עת.
כל פעילויות הקייטנה כפופות להוראות הבטיחות והביטחון של משרד החינוך.
.2
יש להצטייד בכל יום בכובע ,תיק ,בקבוק שתיה ,קרם הגנה.
.3
חל איסור על הצוות לספק תרופות לילדים .במקרה בו יש צורך בתרופות על בסיס קבוע .יש ליידע את הצוות מראש ולתזמן את
.4
מתן התרופות למועדים שלפני או אחרי הפעילות בקייטנה.
באחריות ההורים ליידע ולתדרך את צוות הקייטנה בכל מקרה בו הילד זקוק למשאף ו/או אלרגי ו/או כל אמצעי אחר הדרוש
.5
להתנהלותו בקייטנה.
להנהלת הקייטנה שמורה הזכות והסמכות על פי שיקול דעתה הבלעדי להורות על הפסקת פעילות משתתף בקייטנה אשר
.6
סיכן את שלומו ובטחונו או סיכן שלומם או בטחונם של משתתפים אחרים או הצוות או הפר את הוראות התקנון ,או התנהג
בהתנהגות שאינה הולמת או פגע בהנאתו של משתתף אחר בקייטנה .החלטה זו תימסר להורי הנרשם ויבוצע זיכוי כספי יחסי
לתקופת ההשתתפות בקייטנה.
חניית רכבים אפשרית בחניון המאושר לכך בלבד ובהצגת אישור חניה תקף .אין בסעיף זה להוות התחייבות מצד הנהלת
.7
הקייטנה לספק מקומות חנייה ,והחנייה תהיה על בסיס מקום פנוי בלבד.
חל איסור על שהייה בשטח מרכז הספורט ושימוש במתקני מרכז הספורט לאחר שעות הפעילות של הקייטנה.
.8
החלפת חוגים ומסגרות נתונה לשיקול דעת הנהלת הקייטנה ובכפוף למקום פנוי .מעבר חוג כרוך בחישוב מחודש של עלות
.9
ההשתתפות בחוג והוא יכנס לתוקף לאחר הסדרת התשלום בלבד.
 .10הנהלת הקייטנה ממליצה שלא להגיע לקייטנה עם דברים יקרי ערך ,בכל מקרה ,הנהלת הקייטנה אינה אחראית בכל צורה
לאובדן ו/או נזק שייגרמו לפרטי הציוד האישיים לרבות לטלפונים ניידים.
 .11על הנרשמים ובני משפחותיהם לעדכן את הצוות הרפואי בקייטנה בכל בעיה רפואית המתעוררת במהלך תקופת הקייטנה
באם לא יעשו כן להם תהיה האחריות הבלעדית על התוצאות.
 .12לאור משבר הקורונה ,חלה על הנרשם/ת החובה לשמור על הנחיות משרד הבריאות המתעדכנות מעת לעת.
 .13לאור משבר הקורנה ובכדי לקיים את פעילות הקייטנות באופן בטוח ובריא ,נדרשת הערכות לפי הנחיות משרד הבריאות המו
תעדכנות מעת לעת .הנרשמים ,ההורים והצוות מחוייבים לפעול על פי הנחיות אלה .רשימת ההנחיות המלאה ,תמסר בסמוך
למועד פתיחת הקייטנות.
ו.

הסעות
הנהלת הקייטנה עובדת בשיתוף פעולה עם חברת הסעות מורשית ,אשר בידיה כל האישורים והביטוחים הנדרשים להסיע
.1
ילדים.
ההסעות אוספות /מפזרות מאזורים מרכזיים ,והאחריות הבלעדית של ההורה על הגעת הילד לנקודת האיסוף בזמן והחזרה
.2
מנקודת הפיזור שנקבעה מראש .להנהלת הקייטנה אין אחריות על הילד לפני הגעתו להסעה ועם ירידתו מההסעה בנקודת
הפיזור.
קיום קו הסעה מותנה במינימום ילדים וכרוך בתוספת תשלום וברישום מראש.
.3
יתכנו שינויים במסלולי ההסעות בהתאם לצורך ולשיקול דעת ההנהלה.
.4
אם לא יפתח קו הסעה (למעט במחזור ג' לקייטנות הקיץ /במחנות אימונים) ,תהיה לנרשם הזכות לבטל את רישומו ולבטל את
.5
מלוא כספו בחזרה למעט במקרים בו הודע לנרשם בעת הרישום כי לא יפתח קו הסעה והוא בחר להירשם למרות ההודעה.
למען הסר ספק ,במקרה של ביטול ההרשמה על ידי הנרשם לא יתקבל החזר כספי כלשהו מלא או חלקי בגין ביטול ההסעות
.6
ו/או אי השתתפות בהסעות.
לא ניתן לשנות תחנות איסוף /פיזור במהלך הקייטנה.
.7
חל איסור על אכילה בהסעות.
.8
ילד/ה אשר ת/יתפרע ת/יתחצף לנהג /לצוות ולא ת/יציית להוראות לא ת/יורשה לעלות על ההסעה.
.9
 .10הנהלת הקייטנה שומרת לעצמה את הזכות לא לאפשר לילד/ה לעלות על ההסעה בגלל בעיית התנהגות החוזרת על עצמה.

** בכל מקום בו נרשם קייטנה ,הכוונה היא גם למחנות אימונים לפי העניין ,למעט במקרים בהם נקבע אחרת במפורש.
*** התמונות בחוברת הקייטנה להמחשה בלבד
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מצטרפים לענף מנצח
מצטרפים למשפחה מנצחת
המועדון לספורט
באוניברסיטת תל אביב
אס”א תל-אביב ע.ר.

מועדון הספורט
אס"א תל אביב

כדוריד
מחלקת הכדוריד

מזמין ילדים וילדות
להתנסות
בחוגי הספורט

של אס״א תל אביב
קולטת שחקנים/יות
לעונת המשחקים
הקרובה

074-7100221

״משחק הכדוריד מחזק את כל
שרירי הגוף ,מפתח זריזות ,משפר
קואורדינציה ומחנך להגינות
ספורטיבית ,למשמעת ולמצויינות
אישית וקבוצתית.״

ערכים .מצויינות .כדוריד
אס״א ת״א
בית הספר לכדוריד לגילאי  8עד 12
מחלקת נוער כיתה ז'-ט'

לפרטים :אלון נגל
052-3909001

alonna@tausc.co.il
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הכינו את הילדים.ות לשחייה בקיץ!
קורסי שחייה
ל ילד ים.ות
2022

מדריכי שחייה
מוסמכים ומיומנים
בהדרכת ילדים.ות,
במתחם הבריכות
הכי טוב בארץ

074-7100236

A
S
A
swimmers

המועדון לספורט באוניברסיטת תל אביב
אס"א תל אביב ע.ר.
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מחנה שחייה
וכדור מים

קייטנת
התעמלות
אומנותית

יולי  -אוגוסט 2022

גילאי  7עד 13

3.7-21.7

מחנה אימונים ספורטיבי
עם דגש על שיפור סגנונות שחייה
ומיומנויות כדור מים,
בהדרכת טובי המאמנים
של בית הספר לכדור מים
של אס"א תל אביב

13:30/15:30 - 8:00
לגילאי  6ומעלה

בניהולה של אינה צ׳רניש,
שופטת בינלאומית
ומאמנת אישית למתעמלת
אולימפית וביחד עם צוות
המאמנות המקצועיות
של אס״א תל אביב.

מגוון רחב של פעילויות ספורט,
לצד ימי כיף וחוויה:
כדור מים | שחייה | אתלטיקה קלה
ג'ודו | קרוספיט לילדים/ות ועוד.

שלושה שבועות של מחנה מקצועי ומהנה,
בשילוב אימונים עם נבחרת התעמלות
אומנותית של אס״א תל אביב.

משרד כדור מים 054-
( 7631396גם בוואטסאפ)

שיעורי בלט | שיעורי כושר מקצועי | אימוני
מכשירים | אסטטיות תנועתית | בריכה |
גיבוש

חיים לבנון  ,62תל אביב שער 9
של האוניברסיטה

* השתתפות במחנה האימונים מאפשרת הזדמנות
מעולה להצטרפות לנבחרת צעירה של אס״א תל
אביב בשנה הבאה

משרד רישום 074-7100221
אולגה 054-5356511
יאנה 054-2492342
חיים לבנון  ,62תל אביב שער 9
של האוניברסיטה
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המועדון לספורט
באוניברסיטת תל-אביב
אס”א תל-אביב ע.ר.
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מנוי
מנוי

מכון גיאוקרטוגרפיה קבע כי:
"מרכז הספורט באוניברסיטת תל אביב -

קיץ

התמורה הטובה
ביותר למחיר"

ללא התחייבות שנתית

במרכז הספורט באוניברסיטת תל אביב

בהשוואה למרכזי ספורט וקאנטרי בצפון תל אביב
המחקר נערך במרץ  2022בקרב תושבי צפון תל אביב

בריכה אולימפית ○  2בריכות מקורות ○
בריכת פעוטות ○ חדר כושר ענק ○
מעל  150חוגי סטודיו בשבוע ○ סאונות ○
ג'קוזי ○ שטחי נופש ומדשאות ○

ומגוון אירועי קיץ...

הקרנות סרטים תחת כיפת השמיים ●
שבתרבות עם הרצאות מעשירות ●
שחייה לילית ● פעילויות לגיל הרך ●
מתנפחים ● הצגות וסדנאות לילדים

לפרטים נוספים
בטלפון:
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המבצע לזמן מוגבל | בכפוף לתקנון המבצע | טלח
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*8909
או בווטסאפ:
054-2361161

המועדון לספורט
באוניברסיטת תל אביב
אס”א תל אביב ע.ר.

הצטרפו לקבוצות הספורט
של

אס"א תל אביב

התעמלות אומנותית | כדור מים | כדור יד | כדורגל נשים | רוגבי
הרמת משקולות | טניס | ניווט ספורטיבי | כדורגל אולמות | שחמט

074-7100221
חיים לבנון  60תל אביב ,שער  9של אוניברסיטת תל אביב
64

