
פעיוליות

בית קיץ
שאן 
קיץ2019

תוכנית פעילויות 

לחודשים יולי-אוגוסט

לילדים, נוער ומשפחות



מינהל החינוך

דבר ראש העיר

תושבים יקרים,

החופש הגדול בפתח ואנו שמחים להציג בפניכם את פירוט האירועים לילדים, נוער וכל 

המשפחה בחודשיים הקרובים.

השנה, לראשונה, אנו מציגים בחוברת אחת מכלול שלם של כל הפעילויות בקיץ הקרוב - 

וקייטנות  קיץ  מחנות  הספר,  בתי  גילאי  דרך  הרך,  לגיל  ופעילויות  מקייטנות  החל 

תרבות  פעילויות  הנוער,  לבני  לבנים  לילות  ואטרקציות,  נופש  פעילויות  טכנולוגיות, 

וספורט, מופעים לכל המשפחה והרשימה, לשמחתי, ארוכה ומגוונת.

ריכזנו עבורכם את כל הפעילויות בחוברת אחת כדי להנגיש את המידע בצורה ברורה 

ולתת לכם את האפשרות לבחור בפעילויות המתאימות ביותר לילדיכם ולכם.

עיריית בית שאן פעלה כדי לסבסד ולהוזיל את הפעילויות. רובן ככולן בעלויות נמוכות 

וכמובן לעובדי העירייה  וכאן המקום להודות לכל הגופים התומכים  או ללא עלות כלל 

פורמלי  והבלתי  הפורמלי  והחינוך  הספורט  התרבות,  בתחומי  העוסקים  וכל  והמתנ"ס 

בבית שאן. כל שנותר לי הוא לאחל לכולנו קיץ מהנה ועשיר באירועים. שמרו על עצמכם.

שלכם, ז'קי לוי, ראש העיר

מה בחוברת?

מתקיימות בשיתוף ובחסות:פעילויות קיץ בית שאן 2019

קייטנות לגיל הרך

קייטנות ופעילויות כיתות א-ו

קייטנת "כנפיים" לבעלי צרכים מיוחדים 7

פעילויות לנוער 

אירועים ופעילויות לקהילה

טבלה מרכזת
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הילדים יהנו מפעילות ערכית, חווייתית 
ומהנה שתופעל יל ידי גננת וסייעת 

מקצועיות ומחוגים והצגות שיופעלו 
על ידי אנשי מקצוע שיגיעו לגן.

גילאים: 3 עד גן חובה 
תאריכים: 1 ביולי – 31 ביולי, כ"ח סיון - 

כ"ח תמוז )לא כולל ימי שישי( 

שעות: 7:30-16:00  

מיקום הקייטנה: בגני הילדים בעיר

עלות: 1000 ₪ לילד 

הרשמה: במחלקת הגביה בין השעות 

04-6489420 ,08:00-12:00

ובמחלקת החינוך בין השעות

04-6489439 ,12:00-15:00

קייטנת גני ילדים 
חודש אוגוסט חודש יולי

★ ההרשמה לקייטנות בין התאריכים 10-20/6/19,  
    הרישום לאחר תאריך זה אינו מבטיח את מקומו 

    של הילד בגן.
   

לגילאים: 3 עד גן חובה
תאריכים: 1 באוגוסט – 15 באוגוסט, 

כ"ט תמוז - י"ד אב )לא כולל ימי שישי, 

לא כולל יום צום ט' באב(

שעות: 7:30-16:00

מיקום הקייטנה: בגני ילדים שיקבעו 

לפי הרישום

עלות: 600 ₪ 

הרשמה: במחלקת הגביה בין השעות 

 ,04-6489420 ,08:00-12:00

ובמחלקת החינוך בין השעות

04-6489439 ,12:00-15:00
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איור

החופש  של  הספר  בתי  יפעלו  השנה  גם 
בתי  בכל  היסודי  החינוך  במסגרות  הגדול 
הספר בעיר. קייטנה חוויתית-ערכית הכוללת 

ימי שיא, חקר ולמידה והפעלות מיוחדות.

לילדי כיתות א'-ג'
תאריכים: 1 ביולי – 21 ביולי

כ"ח סיון- י"ח תמוז 

)לא כולל ימי שישי(

שעות: 8:00-13:00

מיקום הקייטנה: בבתי ספר 

היסודיים בעיר 

ללא עלות! 

הרשמה: באמצעות בתיה"ס 

עד לתאריך 30.06.19

בית ספר לש 
החופש הגדול

קייטנת 
"פלאי קיץ"

בהפעלת מתנס בית שאן

קייטנה עשירה בפעילויות הכוללת צוות מיומן. 

יום טיסנים / נסיעה ללונה גל / נסיעה ללונה 
פארק ת"א / ימי בריכה ועוד

לילדי כיתות ד'-ו'
תאריכים: 1 ביולי – 18 ביולי, כ"ח סיון- ט"ו תמוז 

)לא כולל ימי שישי(

שעות: 07:45-13:00

מיקום הקייטנה:  בית ספר "נעם נריה"

עלות לילד : 1000 ₪ 

הרשמה: מזכירות מתנס מופת 04-6060550

★ ההרשמה עד לתאריך 23.06.19 

★ לאחר מועד זה ההרשמה על בסיס מקום פנוי.
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איור

מחנה מדעים המשלב ניסויים, הפעלות ויצירות 
תוך כדי הקניית ידע בתחומי מדעים, טכנולוגיה 
ידי  על  מועברת  הקייטנה  ומתמטיקה.  הנדסה 

סטודנטים  וצוות מנהיגות מדעית. 

מיועד לילדי כיתות א'-ו'
תאריכים: 28 ביולי - 1 באוגוסט

כ"ה תמוז- כ"ט תמוז 

שעות: 8:00-13:00

מיקום הקייטנה: בבית ספר "נעם נריה"

עלות: 100 ₪ 

הרשמה: מאי אזולאי 054-5690180 

לפרטים: כרמית ניסן 050-7396615 

הרשמה עד לתאריך 18.07

★  מספר המקומות מוגבל. הקדימו להירשם

שילוב  תוך  המדוברת,  האנגלית  השפה  לימוד 
הילדים  נושאים,  פי  על  משחקים  פעילויות, 
חדשות  ומילים  תוצרים  עם  הביתה  יחזרו 

שילמדו בכל יום.

מיועד לילדי כיתות ד'-ו'
תאריכים: 28 ביולי – 1 באוגוסט

כ"ה תמוז- כ"ט תמוז 

שעות: 8:00-13:00

מיקום הקייטנה: בבית ספר "נעם נריה"

עלות: 100 ₪ 

הרשמה: מאי אזולאי 054-5690180 

לפרטים: כרמית ניסן 050-7396615

הרשמה עד תאריך 18/7/19

★  מספר המקומות מוגבל. הקדימו להירשם

מחנה קיץ מדעי 
STEM

מחנה קיץ 
אנגילת

5 

די
סו

 י
אי

ל
גי

 



כיתות א'-ב': קייטנת מתמטיקה ופיזיקה

מושגים  המחשת  היא  הקייטנה  מטרת 

באופן  ופיזיקה  מתמטיקה  מתחומי 

פעילה  התנסות  תוך  ומהנה  חווייתי 

ובניית דגמים.

צורות  תנועה,  בעיות  הנושאים:  בין 

יחידות  ותכונותיהן,  גיאומטריות 

מדידה ועוד.

יושם דגש על הסרת חשש ממתמטיקה 

באמצעות  כלפיה  חיובי  יחס  ופיתוח 

סביבת למידה טכנולוגית מתקדמת. 

כיתות ג'-ד': קייטנת רובוטיקה

התלמידים יכירו את תחום הרובוטיקה 

שונים.  רובוטים  בסוגי  התנסות  תוך 

חוקי  על  המשתתפים  ילמדו  בנוסף 

תכנות וייחשפו לעקרונות פעולתם של 

חיישנים, בקרים ומעבדים.

כיתות ה'-ו': קייטנת מייקינג

החדשנות  עולם  את  יפגשו  התלמידים 

יושם  והנדסה.  לרובוטיקה  בהקשר 

פנימית  מוטיבציה  פיתוח  על  דגש 

התמודדות  וטכנולוגיה,  מדע  ללימודי 

בדרך  מצוינות  וטיפוח  אתגרים  עם 

חווייתית ומהנה. 

של  דגם  וירכיבו  יפתחו  התלמידים 

ברכיבים  שימוש  תוך  העתיד"  "עיר 

אלקטרוניים ומכאניים שונים.

תאריכים: 4-8 באוגוסט 

ג'-ז' אב, ימים א'-ה' 

שעות: 8:00-13:00

מיקום הקייטנה: בית ספר "נעם נריה"

עלות: 80 ₪

הרשמה: עדיפות להרשמה ישירה באתר 

www.ytek.co.il
מתנס 04-6060550

לפרטים: חן 052-4340198

קייטנות 
טכנוולגיות
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קייטנה המיועדת לבעלי צרכים מיוחדים – תושבי בית שאן,  ממגוון מסגרות החינוך וברצף של 

מוגבלויות. תוכנית פעילות מהנה ומגוונת. טיולים ואטרקציות שונות באזור הצפון.

הקייטנה מתבססת על מתנדבים בוגרים ובני נוער במטרה להעניק פנאי חווייתי ומעשיר לילדים 

בעלי צרכים מיוחדים ולאפשר להוריהם להתפנות לעיסוקים נוספים.

גילאים: 7-21, בעלי צרכים מיוחדים / תאריכים: 26 באוגוסט-29 באוגוסט, שני-חמישי, 

כ"ה-כ"ח אב. הפעילות תתחיל בשעה 8:00 ותסתיים בשעה 16:00 לערך: יום סנפלינג, 

פארק קנדה, רפטינג ועוד הפתעות.

הקייטנה מוענקת ללא תשלום ובמימון מלא של הרשות המקומית, בסיוע תורמים ובעלי עסקים.

הרשמה: באמצעות אגף החינוך 04-6489416

מרכזת: חן מלכה 052-4340198

קייטנת כנפיים 
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מתחם נוער בגן הבנים 
)בסמוך לפארק לאומי בית שאן(

לילות לבנים מידי לילה, שני-חמישי, שלושה 
שבועות בין השעות 22:00-02:00. 

דוכני  יש  השיא  לפעילות  בנוסף  לילה  מידי 
נשנושים  כדור-עף,  מגרש  ומשחק,  הפעלה 

והפתעות פינות ישיבה ובריזה מעולה!

מיועד לבוגרי כיתות ח' ומעלה
הכניסה חופשית לנוער בלבד! 

)למעט כניסה לבריכה(

רצועת לילה <<
לילות לבנים לנוער

רצועת לילה <<
לילות לבנים לנוער

מהסריטם מהסריטם 
לנוער בית שאן

קיץ 
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נו

רצועת לילה <<
לילות לבנים לנוער

רצועת תוכן <<
קורסים חוייתיים לנוער

רצועת תוכן <<
קורסים חוייתיים לנוער מהסריטם מהסריטם 

★   מספר המקומות מוגבל. תשלום מראש מבטיח את מקומך בקורס.
★  כיבוד קל יוגש במהלך המפגשים

★  פתיחת סדנה או קורס מותנת במספר הנרשמים מראש.
★  להרשמה: הודיה 0587953535, מחלקת נוער 04-6480802
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מנוי יציאות לאטרקציות ברחבי הארץ 
לנוער בוגרי כיתות ז' ועד בוגרי יא'

עלות מנוי ל־3 יציאות: 180 ₪ 

עלות יציאה בודדת: 70 ₪ 

הרשמה במחלקת נוער: 04-6480802

בהובלת מועצת הנוער העירונית

10 קבוצות מהמסגרות השונות בעיר וגם 
ליגת  של  האליפות  על  מתחרות  בעמק 

הקיץ לתיכוניסטים

 17:30-20:30 משעה  רביעי  יום  מידי 

באולם הספורט העירוני.

רצועת נופש <<
מנוי "C כייף" לנוער

רצועת נופש <<
מנוי "C כייף" לנוער

★  היציאה כוללת הסעה, ליווי, כניסה לאתר. 
★  יש להצטייד באוכל, שתיה ואמצעי הגנה לשמש.

★  ההרשמה מראש במרכז הנוער. חובה לקחת 
     אישורי הורים לחתימה.

★  היציאה על בסיס כל הקודם זוכה.
★  חובה להישמע להוראות המדריכים.

רצועת ספורט <<
ליגת על לתיכוניסטים

רצועת ספורט <<
ליגת על לתיכוניסטים

הגדול!אירוע הגמר 
רביעי 10/07/19, 19:00
באולם הספורט העירוני

מוזמנים!
10 
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פסטיבל "יותר" 
של קרן ליבי האגודה למען החיל מתקיים ב- 

03/07/19 יום רביעי 
בגני התערוכה בתל-אביב

   ערב חגיגי 
מלתגייסים

המרכז לפיתוח הון אנושי, מרכז 
צעירים ומחלקת הנוער, מזמינים 

אתכם בוגרי העיר 
)ילידי שנתון 2001(

יום א' 07/07/19 ד' תמוז 
מרכז פיס לנוער

בתכנית :

  20:00
התכנסות וקבלת פנים חגיגית 

ברכות

מופע הסטנד אפ 
של חן מזרחי

★  הסעה מאורגנת תצא ממחלקת 
     הנוער בשעה 14:00

★  חזרה משוערת לבית שאן 24:00
★  עלות השתתפות להסעה: 30 ₪ 

★  להרשמה: יורם סבח 052-8658145

בסוף 

הערב חלוקת 

שי למשתתפים: 

תיק גב 
ענק

11 
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בימים שני ורביעי, בפארק האקליפטוס

משעה 18:00-20:00

הפנינג קיץ, דוכני יצירה, ספריה ניידת, 
 ,STEM הפנינג מים, מופעי ילדים, הפנינג

הפנינג חוגים, יום ספורט, יריד אגדה.

פארק בתנועה <

פעילות בימי רביעי מטעם תנועות 
הנוער: צופים, בני עקיבא, תנועת עוז, 

חוגי סיירות של קק"ל

אירועי קיץ
בפארק האקילפוטס

הפנינג STEM  עירוני

לילדים ומשפחות

★  ההשתתפות בפעילות חופשית! 

    הציבור מוזמן!

ה
ל

הי
ק

★  ההשתתפות בפעילות חופשית / הציבור מוזמן!

של בית יציב, ארגון הנוער מנהיגות  STEM שאן  פעילות משותפת במסגרת תוכנית 
בתחומי  והדגמה  ניסוי  יצירה,  עמדות  יפעלו  והמדעטק.  כנרת  מכללת  עם  מדעית 

הרפואה, אסטרונומיה, כימיה ופיזיקה, כל ילד יצא עם מספר תוצרים שהכין בעצמו.

הפעילות מתאימה לכלל הגילאים מגן ועד חטיבת ביניים

יום רביעי כ"ח תמוז 31.7 בפארק האקליפטוס

משעה 17:00 עד 20:00
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חיים בסרט <

הקרנת סרטי איכות לילדים. 
לגילאי 5-10, ימי ראשון 17:30

סדנאות בעקבות ספרים <

משחקים וסדנאות יצירה בעקבות 
קלאסיקות ספרותיות. 

לגילאי 6-10 ימי שני ורביעי 17:30

הפרלמנט בקיץ < 

תוכנית הילדים והנוער של הספריה ביו טיוב 
)בהשראת התוכנית "מסיבת גן"(, בגרסה 

קייצית ייחודית. כולל פרקים מגן הספרייה, 
מרכז רסקו והשכונות. 

לגילאי 10-13 ימי ה' 18:00

מתחם המשחקים <

BOX –X, משחקי חשיבה, לגו ומשחקי קופסה- 
מתחם משחקים בחדר ניוטון.

לגילאי 6-18 פתוח בימים א',ב',ג' 16:00-19:00 
ובבקרים )משחקי חשיבה( 10:00-12:00

סדנאות כתיבה לילדים ונוער < 

גרסת בזק- 5 מפגשים בני שעתיים. 
לגילאי 10-18, בימי רביעי בין התאריכים -31/07

28/08 בהנחיית ערן מוסקוביץ' A.M ספרות 
וכתיבה יוצרת.

קולנוער קיץ < 

הקרנת סרטי איכות לנוער, לגילאי 12-18, ימי ג' 20:00

זמן ג'ימג'ום < 

מפגש אלתורים פתוח עם גיטרות וחברים. 
לגילאי +16 בימי ה'  19:00

זמן קיץ בשכונות < 

הספרייה הניידת במסע קיץ בשכונות ומוקדים 
קהילתיים, בימי שני בפארק האקליפטוס.

אירועי קיץ
בפארק האקילפוטס

פעיולת
בספרייה
העירונית
מגוון פעילויות

מדי יום

ה
ל

הי
ק
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ג'ימבורי משחקייה לקטנטנים <
משחקייה מאובזרת במתקני 

ג'ימבורי ומשחקים. 
לגילאי שנה עד 5, בחודשים יולי - 

אוגוסט, ימים: א', ב', ד' 16:15-18:30 
עלות: 5 ₪ לילד. קיימת פינת קפה 

לרשות ההורים.

ממשיכים לגדול ביחד <

פעילות חווייתית משותפת להורים 
וילדים. מיועד להורים+ילדים בגילאי 

שנה עד 3 ימי ג' 17:00-18:30
עלות: 10 ₪ למפגש 

הרשמה: טלי 052-6070393
★  בהרשמה מראש

     מספר המקומות מוגבל

פעיולת
במתנ"ס

נווה הנחל ה
ל

הי
ק

קולנוע ובית קפה קהילתי < 

הקרנת סרטי איכות + פופקורן 
קפיטריה פתוחה

לגילאי כיתות א'-ו' + הורים
בכל יום שני, חודשים יולי- אוגוסט

עלות: 5 ש"ח ₪ )עבור סרט + פופקורן( 

"מנהרת הזמן- בית שאן" <

סדנה בת 5 מפגשים – המעבירה באופן 
חווייתי את החיים בבית שאן בשנים 
הראשונות להקמתה, דמויות המופת 

שהיו בעיר, האתגרים שנצבו בפני 
ראשוני המתיישבים ועוד. 

מיועד לכיתות א'-ו' )המפגש האחרון יהיה 
בשיתוף ההורים(, בכל יום שלישי בחודש 

יולי. הרשמה: טלי 052-6070393

"רביעי יצירתי" < 

בכל יום רביעי במהלך החופש הגדול 
תתקיים סדנת יצירה שונה – בהנחיית 

תושבים ומתנדבים, ובעלי מקצוע.
מיועד לכיתות א'-ו', בחודשים יולי- 

אוגוסט, בכל יום רביעי
★  חלק מהסדנאות יתקיימו ללא עלות 

     וחלקן בעלות סמלית עד 10 ₪. 
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אירוע
סוףהחופש

יום רביעי

בפארק28/08/19
האקליפטוס

15 

שירי 
מימון

במופע קיץ

הציבור מוזמן!
הכניסה חופשית 

ון
ס

ח
די 

דו
ם: 

לו
צי

בימות פיס



גילולח פעיוליות הקיץ
משפחהנועריסודיהרך


