קצת עלינו:
מפעיל קייטנות הגנים באוגוסט "מעגל הפקות וכנסים" וארגון הקייטנות של ישראל "קייט ופנאי" (חל"צ
בהיווסדות) מספק שירותים לגופים ממשלתיים ,מוניציפאליים ומוסדיים בהפקות תוכן ,ימי עיון ,כנסים,
קייטנות ,פעילויות במועדי ישראל וחופשת הקיץ משנת .2008
מגוון חוגים ,סדנאות יצירה ,פעילויות חוץ ,O.D.T ,פארקים ,מוזאונים וסיורים מודרכים.
הפעילות שלנו כפופה ומותאמת לדרישות חוזר מנכ"ל שמתעדכן מעת לעת
רישיון והפעלה :בהתאם לחוק הקייטנות (רישוי ופיקוח) תש"ן  1990רישוי עסקים ,משרד החינוך אישור
פדגוגי ,כיבוי אש ,משטרה ,משרד הבריאות וקב"ט עירוני.
צוות ואנשי מקצוע :הצוות שלנו מקצועי ובעלי תעודות הוראה  /תואר בחינוך וניסיון בתחום החינוכי .אנו
מפעילים מערכות הכשרה והשתלמויות לכל כ"א וקבלני המשנה .בשילוב סטודנטיות לחינוך.
תנאי סף :מד"ץ ,מש"ץ ,מע"ר ,ושל"ח בהתאם לדרישות מנהל חברה ונוער וכן חברי צוות בעל ניסיון רב.
כמות משתתפים :בכל גן יהיו מינימום  24משתתפים ועד למקסימום ( .35בהתאם להרשאות הבטיחות )
לפחות  2צוות הגן 2 :גננות  /סייעות עד  29ילדים לאחר מכן יתווסף כוח עזר נוסף בני נוער שיעמדו בתנאי
הסף בלבד.
קייטנת אוגוסט לגנים:
תוכנית "ירושלמים בדרך הקלה" מותאמת לגילאי  4-6תוכנית ייחודית ,יצירתית ,ערכית וחינוכית.
הסעדה:
ארוחת בוקר  -אחראיות ההורים.
ארוחת צהריים" -קייטרינג מצודת אגסי"  -כשר מהדרין.
ביטוח :כל הילדים מבוטחים בביטוח צד ג' ותאונות אישיות.
בטיחות וביטחון :ביום הראשון לכל שבוע נקיים פעילות ותרגיל בטיחות והתמודדות ברעידת אדמה /חפץ
חשוד  /פח"ע תוך תשומת לב שהתכנים יועברו בצורה נעימה .
** בגירים מעל גיל  18באישור משטרה על העידר עבירות מין
*** השתתפות חניך/ה מותנת באישור הורים חתום .אישור רפואי ,רגישויות
*** ילד בעל רגישויות מיוחדות – רצוי לעדכן את הצוות בכל שינוי במצב בריאותי

ארגון הקייטנות של ישראל "קייט ופנאי" (חל"צ בהיווסדות) שם לעצמו מטרה לתת מענה להורים ,מנהלים
ונותני שירות במקום אחד.
הארגון שם לעצמו מטרה לאגד את החינוך הבלתי פורמאלי על מנת לסייע למשפחות מעוטות יכולת ולשלב
אותם במסגרות חינוכיות בלתי פורמליות בתקופת החופשים ומועדים.
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