
קייטנת קיץ - מחזור שני

לילדי הגן העולים לכיתה א' עד כיתה ד', ב-5 בתי ספר בעיר: פרחי המדע, ויצמן, נבון, רמון 
המטפחים  תכנים  בתוכה  השוזרת  חווייתית  לפעילות  הילדים  את  מזמינים  אנו  ותחכמוני. 
ומקדמים את הילד בתכנית עשירה במגוון הפעלות: המחזה, כתיבה יצירתית, מחול, ספורט, 

שירה, יצירה והקרנת סרטים. הפעילויות מגוונות עם המון חשיבה יצירתית ועבודה בצוות.
הקייטנה כוללת ארוחת בוקר.

23.7-10.8.17 | כט' בתמוז - יח' באב תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 13:00-7:30 | 750 ₪  
**מיקום בתי הספר למחזור ב' יכול להשתנות בהתאם לכמות הנרשמים.

www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר
zaharonim@ironitr.co.il :לפרטים נוספים

צהרון קיץ - מחזור שני

לילדי הגן העולים לכיתה א' ולתלמידי כיתות א' עד ג' ב-5 בתי ספר בעיר: פרחי המדע, ויצמן, 
נבון, רמון ותחכמוני. את הצהרון יפעילו מדריכים מקצועיים עם יחס אישי, בטיחות מרבית, 

אוכל מזין ושפע פעילויות מעשירות, לצד מגוון חוגים חווייתיים.
23.7-10.8.17 | כט' בתמוז - יח' באב תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 16:30-13:00 � 600 ₪  

**מיקום בתי הספר למחזור ב' יכול להשתנות בהתאם לכמות הנרשמים.
www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר

zaharonim@ironitr.co.il :לפרטים נוספים

קייטנת קיץ | מרכז חלומות

מרכז חלומות ימשיך להפעיל את הצהרון במתכונת יום ארוך.
עד לתאריך ה-21.7.17 | כז' בתמוז תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 17:00-7:30 | 965 ₪ 

קייטנת החלומות

הילדים  כוכבי  של  הופעות  הפעלות,  פעילויות,  מגוון  כיף,  מלאי  תוכן  בימי  עשירה  קייטנה 
הגדולים, הצגות ומגוון רחב של חוגי ספורט, חשיבה וריקוד. 

במקום, צוות מדריכים מקצועי ומנוסה. 
הקייטנה מתאימה לגילאי 8-4, בחלוקה לקבוצות גיל וכוללת ארוחת בוקר, ארוחת צהריים 

חמה שמתבשלת במקום וארוחת מנחה.
*לנרשמים לקייטנת החלומות תינתן האפשרות להצטרף לצהרון יום מלא עד ה-21.7.

23.7-25.8.17 | כט' בתמוז - ג' באלול תשע"ז 
ימים א'-ה' | בין השעות 17:00-7:30

ימי ו' | בין השעות 12:30-7:30
ניתן להירשם במגוון מסלולים במחירים נוחים.

לפרטים והרשמה: 08-9363930

קייטנות הספורט של החברה העירונית קיץ 2017
בחברה העירונית נערכים לפתיחת קייטנות הספורט בענפים הבאים: כדורסל, כדורסל בנות, 
כדורגל וכדוריד. מצפה לנו קיץ גדוש בפעילות ספורטיבית וחברתית: בריכה, ימי כיף, תחרויות 
ועוד. הקייטנות בהדרכת מאמנים ומדריכים מוסמכים, המשלבים הדרכה מקצועית ופעילויות 

חברתיות ומהנות. כל הפעילויות מתקיימות באולמות ספורט ממוזגים.
הפעילויות מיועדות לילדים מכיתה א' ועד לבני נוער בכיתה י"ב, בחלוקה לקבוצות גיל.

 
קייטנת כדורגל | היכל הספורט "ברזילי"

ספורטיבית  פעילות  המשלבת  היסודיים  הספר  בתי  ממוזג,  ספורט  באולם  כדורגל  קייטנת 
וחברתית: בריכה, ימי כיף, תחרויות ועוד. כולל כריך.

2-20.7.17 | ח'-כו' בתמוז תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 13:00-8:00 � 1600 ₪ 
www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר

לפרטים נוספים: 052-2269797

קייטנת כדורסל | באולמות הספורט "אוסי וזוהר", "שפרינצק" ו"שזר"

קייטנת ספורט בענף הכדורסל לכיתות א'-ו', המשלבת פעילות ספורטיבית וחברתית: 
בריכה, ימי כיף, תחרויות ועוד. כולל כריך.

25.7-10.8.17 | ב'-יח' באב תשע"ז | ימים א'-ה' � בין השעות 13:00-8:00 � 1650 ₪ 
www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר

לפרטים נוספים: 054-4885390

כדורסל | מחנה מצוינות קט-סל ליגה, באולמות הספורט "אמי"ת" ו"שזר"

מחנה מצוינת בכדורסל המיועד לכיתות ה'-ו', בשילוב פעילות ספורטיבית וחברתית: 
אימוני כדורסל מקצועיים, בריכה, ימי כיף, תחרויות, ביקורים של שחקני ליגת העל 

ועוד. כולל כריך.
2-13.7 | ח'-יט' בתמוז תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 13:00-8:00 � 1400 ₪

www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר
לפרטים נוספים: 052-6774200

כדורסל בנות באולם הספורט "שזר"

קייטנת מצוינות לכדורסל בנות המשלבת פעילות ספורטיבית וחברתית: אימונים, תחרויות ועוד.
כולל כריך.

2-20.7.17 | ח'-כו' בתמוז תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 18:00-13:00 � 1600 ₪
www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר

לפרטים נוספים: 052-4557644
 

כדור-יד בהיכל הספורט "קציר"

קייטנת כדור-יד המשלבת פעילות ספורטיבית וחברתית: בריכה, ימי כיף, תחרויות ועוד.
כולל כריך.

2-20.7.17 | ח'-כו' בתמוז תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 13:00-8:00  � 1600 ₪ 
www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר

לפרטים נוספים: 054-4667652
 

בית הספר של החופש הגדול

במסגרת הפעילות של משרד החינוך, תכנית העשרה אשר תתקיים בחופשת הקיץ בכל בתי 
הספר בעיר**, ומטרתה לאפשר מסגרת לימודית מעשירה, מבוקרת וערכית לילדים. התכנית 
מיועדת לתלמידי כיתות א'-ג', כולל תלמידי החינוך המיוחד, והיא תועבר ע"י סגל המורים של 
בית הספר ומדריכים מנוסים. התוכנית הפדגוגית תתמקד השנה בנושא "ירושלים שלי" ותלווה 
בירושלים,  החיים  את  לילדים  שימחישו  תחנות  מגוון  עם  שיא  ימי  בנושא:  הפעלות  במגוון 
הרקדות  ומהנה,  ספורטיבית  פעילות  חוזר,  משימוש  נגינה  כלי  באמצעות  מוזיקלית  פעילות 
וריקודי עם, הצגות ילדים מגוונות ושירה בציבור. במהלך הפעילות יתקיים יום שיא בשיתוף 

הורים. התכנית כוללת ארוחת בוקר.
**בבתי הספר מעלות משולם ושז"ר, כיתות ג', תתקיים תכנית קיץ לאנגלית מטעם תלמ"א 

(תכנית לאומית למצויינות באנגלית) התלמידים יקיימו פעילות בשפה האנגלית בלבד.
2-20.7.17 | ח'-כו' בתמוז תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 13:00-8:00 � 300 ₪  

ההרשמה תתקיים עד ה- 25.6.17
www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר

zaharonim@ironitr.co.il :לפרטים נוספים

קייטנת הכנה לכיתה א' - מחזור ראשון  

במסגרת הקייטנה, אשר מתקיימת בבתי הספר ברחבי העיר, יחוו הילדים הכרות עם סביבת 
הלימוד החדשה, ייחשפו לתכנים חינוכיים באופן חוויתי ויצירתי, יחד עם מורות מנוסות ובליווי 

פעילויות מהנות בתחומי הספורט, הריקוד והתנועה. הקייטנה כוללת ארוחת בוקר.
2-20.7.17 | ח'-כו' בתמוז תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 13:00-7:30 | 750 ₪ 

ההרשמה תתקיים עד ה- 25.6.17
www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר

zaharonim@ironitr.co.il :לפרטים נוספים

צהרון קיץ - מחזור ראשון 

לילדי הגן העולים לכיתה א' ולתלמידי כיתות א' עד ג' בכל בתי ספר בעיר. מותאם לכל שכבת 
גיל עם פעילות מרעננת וחווייתית הכוללת ארוחת צהריים חמה ומזינה.

2-20.7.17 | ח'-כו' בתמוז תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 16:30-13:00 � 600 ₪ 
ההרשמה תתקיים עד ה- 25.6.17

www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר
zaharonim@ironitr.co.il :לפרטים נוספים

לפרטים ולהרשמה באתר החברה העירונית
www.ironit-rehovot.co.il

תכנית קיץ לילדים ונוער בבית האמנים

נשלב  ובנוסף  הקיץ,  חגיגת  בהשראת  מודלים  בניית  פיסול,  בציור,  נעסוק  הקיץ  בתכנית 
פעילות חברתית, חווייתית והעשרה אמנותית. מורי התכנית הינם אמנים פעילים המלמדים גם 

בתכנית המצטיינים לילדים יוצרים. התכנית מיועדת לילדים שאוהבים אמנות. 
16-27.7.17 | כב' בתמוז - ד' באב תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 13:30-8:30   � 980 ₪

www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר
לפרטים נוספים: 08-9472960

סדנאות לילדים בבית הקרמיקה

ופעילות  יצירה באמנויות שונות  ים, פסיפס,  וחיות  - מריונטות, כלים, כוסות  פיסול בחימר 
חברתית.

16-27.7.17 � כב' בתמוז - ד' באב תשע"ז � ימים א'-ה' � בין השעות 13:30-8:30 | 980 ₪
www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר

לפרטים נוספים: 08-9472960

קייטנת אומנויות הבמה בבימת הנוער רחובות - 2 מחזורים

קייטנה ייחודית ומיוחדת, אשר במסגרתה מתנסים הילדים מדי יום בכל הקשור לעולם הבמה 
- סדנאות דרמה ייחודיות, משחקי אלתור ומשחקי תפקידים, שירה, פיתוח קול, איפור במה 
ויצירת אביזרי במה. כל אלה מקנים לילדים את כל הנדרש כדי לעורר בהם את חיידק הבמה 
החבוי בהם. בסיום התהליך מעלים הילדים עם הבמאי מופע סיום מושקע וססגוני שמהווה 

סיום אטרקטיבי לכל הימים האינטנסיביים והחווייתיים שעברו בבימת הנוער.
במסגרת הקייטנה הילדים ייצפו בהצגה וייצאו לבריכה. הקייטנה כוללת ארוחת בוקר.

מחזור ראשון לכיתות ד'-ח' 
2-20.7.17 | ח'-כו' בתמוז תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 13:00-8:00 � 1700 ₪

מחזור שני לכיתות א'-ח'
23.7-3.8.17 | כט' בתמוז - יא' באב תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 13:00-8:00 � 1150 ₪

www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר
לפרטים נוספים: 08-9456050

מידע לגבי הנחות באתר החברה העירונית

 



קייטנת קיץ - מחזור שני

לילדי הגן העולים לכיתה א' עד כיתה ד', ב-5 בתי ספר בעיר: פרחי המדע, ויצמן, נבון, רמון 
המטפחים  תכנים  בתוכה  השוזרת  חווייתית  לפעילות  הילדים  את  מזמינים  אנו  ותחכמוני. 
ומקדמים את הילד בתכנית עשירה במגוון הפעלות: המחזה, כתיבה יצירתית, מחול, ספורט, 

שירה, יצירה והקרנת סרטים. הפעילויות מגוונות עם המון חשיבה יצירתית ועבודה בצוות.
הקייטנה כוללת ארוחת בוקר.

23.7-10.8.17 | כט' בתמוז - יח' באב תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 13:00-7:30 | 750 ₪  
**מיקום בתי הספר למחזור ב' יכול להשתנות בהתאם לכמות הנרשמים.

www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר
zaharonim@ironitr.co.il :לפרטים נוספים

צהרון קיץ - מחזור שני

לילדי הגן העולים לכיתה א' ולתלמידי כיתות א' עד ג' ב-5 בתי ספר בעיר: פרחי המדע, ויצמן, 
נבון, רמון ותחכמוני. את הצהרון יפעילו מדריכים מקצועיים עם יחס אישי, בטיחות מרבית, 

אוכל מזין ושפע פעילויות מעשירות, לצד מגוון חוגים חווייתיים.
23.7-10.8.17 | כט' בתמוז - יח' באב תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 16:30-13:00 � 600 ₪  

**מיקום בתי הספר למחזור ב' יכול להשתנות בהתאם לכמות הנרשמים.
www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר

zaharonim@ironitr.co.il :לפרטים נוספים

קייטנת קיץ | מרכז חלומות

מרכז חלומות ימשיך להפעיל את הצהרון במתכונת יום ארוך.
עד לתאריך ה-21.7.17 | כז' בתמוז תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 17:00-7:30 | 965 ₪ 

קייטנת החלומות

הילדים  כוכבי  של  הופעות  הפעלות,  פעילויות,  מגוון  כיף,  מלאי  תוכן  בימי  עשירה  קייטנה 
הגדולים, הצגות ומגוון רחב של חוגי ספורט, חשיבה וריקוד. 

במקום, צוות מדריכים מקצועי ומנוסה. 
הקייטנה מתאימה לגילאי 8-4, בחלוקה לקבוצות גיל וכוללת ארוחת בוקר, ארוחת צהריים 

חמה שמתבשלת במקום וארוחת מנחה.
*לנרשמים לקייטנת החלומות תינתן האפשרות להצטרף לצהרון יום מלא עד ה-21.7.

23.7-25.8.17 | כט' בתמוז - ג' באלול תשע"ז 
ימים א'-ה' | בין השעות 17:00-7:30

ימי ו' | בין השעות 12:30-7:30
ניתן להירשם במגוון מסלולים במחירים נוחים.

לפרטים והרשמה: 08-9363930

קייטנות הספורט של החברה העירונית קיץ 2017
בחברה העירונית נערכים לפתיחת קייטנות הספורט בענפים הבאים: כדורסל, כדורסל בנות, 
כדורגל וכדוריד. מצפה לנו קיץ גדוש בפעילות ספורטיבית וחברתית: בריכה, ימי כיף, תחרויות 
ועוד. הקייטנות בהדרכת מאמנים ומדריכים מוסמכים, המשלבים הדרכה מקצועית ופעילויות 

חברתיות ומהנות. כל הפעילויות מתקיימות באולמות ספורט ממוזגים.
הפעילויות מיועדות לילדים מכיתה א' ועד לבני נוער בכיתה י"ב, בחלוקה לקבוצות גיל.

 
קייטנת כדורגל | היכל הספורט "ברזילי"

ספורטיבית  פעילות  המשלבת  היסודיים  הספר  בתי  ממוזג,  ספורט  באולם  כדורגל  קייטנת 
וחברתית: בריכה, ימי כיף, תחרויות ועוד. כולל כריך.

2-20.7.17 | ח'-כו' בתמוז תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 13:00-8:00 � 1600 ₪ 
www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר

לפרטים נוספים: 052-2269797

קייטנת כדורסל | באולמות הספורט "אוסי וזוהר", "שפרינצק" ו"שזר"

קייטנת ספורט בענף הכדורסל לכיתות א'-ו', המשלבת פעילות ספורטיבית וחברתית: 
בריכה, ימי כיף, תחרויות ועוד. כולל כריך.

25.7-10.8.17 | ב'-יח' באב תשע"ז | ימים א'-ה' � בין השעות 13:00-8:00 � 1650 ₪ 
www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר

לפרטים נוספים: 054-4885390

כדורסל | מחנה מצוינות קט-סל ליגה, באולמות הספורט "אמי"ת" ו"שזר"

מחנה מצוינת בכדורסל המיועד לכיתות ה'-ו', בשילוב פעילות ספורטיבית וחברתית: 
אימוני כדורסל מקצועיים, בריכה, ימי כיף, תחרויות, ביקורים של שחקני ליגת העל 

ועוד. כולל כריך.
2-13.7 | ח'-יט' בתמוז תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 13:00-8:00 � 1400 ₪

www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר
לפרטים נוספים: 052-6774200

כדורסל בנות באולם הספורט "שזר"

קייטנת מצוינות לכדורסל בנות המשלבת פעילות ספורטיבית וחברתית: אימונים, תחרויות ועוד.
כולל כריך.

2-20.7.17 | ח'-כו' בתמוז תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 18:00-13:00 � 1600 ₪
www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר

לפרטים נוספים: 052-4557644
 

כדור-יד בהיכל הספורט "קציר"

קייטנת כדור-יד המשלבת פעילות ספורטיבית וחברתית: בריכה, ימי כיף, תחרויות ועוד.
כולל כריך.

2-20.7.17 | ח'-כו' בתמוז תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 13:00-8:00  � 1600 ₪ 
www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר

לפרטים נוספים: 054-4667652
 

בית הספר של החופש הגדול

במסגרת הפעילות של משרד החינוך, תכנית העשרה אשר תתקיים בחופשת הקיץ בכל בתי 
הספר בעיר**, ומטרתה לאפשר מסגרת לימודית מעשירה, מבוקרת וערכית לילדים. התכנית 
מיועדת לתלמידי כיתות א'-ג', כולל תלמידי החינוך המיוחד, והיא תועבר ע"י סגל המורים של 
בית הספר ומדריכים מנוסים. התוכנית הפדגוגית תתמקד השנה בנושא "ירושלים שלי" ותלווה 
בירושלים,  החיים  את  לילדים  שימחישו  תחנות  מגוון  עם  שיא  ימי  בנושא:  הפעלות  במגוון 
הרקדות  ומהנה,  ספורטיבית  פעילות  חוזר,  משימוש  נגינה  כלי  באמצעות  מוזיקלית  פעילות 
וריקודי עם, הצגות ילדים מגוונות ושירה בציבור. במהלך הפעילות יתקיים יום שיא בשיתוף 

הורים. התכנית כוללת ארוחת בוקר.
**בבתי הספר מעלות משולם ושז"ר, כיתות ג', תתקיים תכנית קיץ לאנגלית מטעם תלמ"א 

(תכנית לאומית למצויינות באנגלית) התלמידים יקיימו פעילות בשפה האנגלית בלבד.
2-20.7.17 | ח'-כו' בתמוז תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 13:00-8:00 � 300 ₪  

ההרשמה תתקיים עד ה- 25.6.17
www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר

zaharonim@ironitr.co.il :לפרטים נוספים

קייטנת הכנה לכיתה א' - מחזור ראשון  

במסגרת הקייטנה, אשר מתקיימת בבתי הספר ברחבי העיר, יחוו הילדים הכרות עם סביבת 
הלימוד החדשה, ייחשפו לתכנים חינוכיים באופן חוויתי ויצירתי, יחד עם מורות מנוסות ובליווי 

פעילויות מהנות בתחומי הספורט, הריקוד והתנועה. הקייטנה כוללת ארוחת בוקר.
2-20.7.17 | ח'-כו' בתמוז תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 13:00-7:30 | 750 ₪ 

ההרשמה תתקיים עד ה- 25.6.17
www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר

zaharonim@ironitr.co.il :לפרטים נוספים

צהרון קיץ - מחזור ראשון 

לילדי הגן העולים לכיתה א' ולתלמידי כיתות א' עד ג' בכל בתי ספר בעיר. מותאם לכל שכבת 
גיל עם פעילות מרעננת וחווייתית הכוללת ארוחת צהריים חמה ומזינה.

2-20.7.17 | ח'-כו' בתמוז תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 16:30-13:00 � 600 ₪ 
ההרשמה תתקיים עד ה- 25.6.17

www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר
zaharonim@ironitr.co.il :לפרטים נוספים
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חולצה
במתנה

לכל 
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תכנית קיץ לילדים ונוער בבית האמנים

נשלב  ובנוסף  הקיץ,  חגיגת  בהשראת  מודלים  בניית  פיסול,  בציור,  נעסוק  הקיץ  בתכנית 
פעילות חברתית, חווייתית והעשרה אמנותית. מורי התכנית הינם אמנים פעילים המלמדים גם 

בתכנית המצטיינים לילדים יוצרים. התכנית מיועדת לילדים שאוהבים אמנות. 
16-27.7.17 | כב' בתמוז - ד' באב תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 13:30-8:30   � 980 ₪

www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר
לפרטים נוספים: 08-9472960

סדנאות לילדים בבית הקרמיקה

ופעילות  יצירה באמנויות שונות  ים, פסיפס,  וחיות  - מריונטות, כלים, כוסות  פיסול בחימר 
חברתית.

16-27.7.17 � כב' בתמוז - ד' באב תשע"ז � ימים א'-ה' � בין השעות 13:30-8:30 | 980 ₪
www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר

לפרטים נוספים: 08-9472960

קייטנת אומנויות הבמה בבימת הנוער רחובות - 2 מחזורים

קייטנה ייחודית ומיוחדת, אשר במסגרתה מתנסים הילדים מדי יום בכל הקשור לעולם הבמה 
- סדנאות דרמה ייחודיות, משחקי אלתור ומשחקי תפקידים, שירה, פיתוח קול, איפור במה 
ויצירת אביזרי במה. כל אלה מקנים לילדים את כל הנדרש כדי לעורר בהם את חיידק הבמה 
החבוי בהם. בסיום התהליך מעלים הילדים עם הבמאי מופע סיום מושקע וססגוני שמהווה 

סיום אטרקטיבי לכל הימים האינטנסיביים והחווייתיים שעברו בבימת הנוער.
במסגרת הקייטנה הילדים ייצפו בהצגה וייצאו לבריכה. הקייטנה כוללת ארוחת בוקר.

מחזור ראשון לכיתות ד'-ח' 
2-20.7.17 | ח'-כו' בתמוז תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 13:00-8:00 � 1700 ₪

מחזור שני לכיתות א'-ח'
23.7-3.8.17 | כט' בתמוז - יא' באב תשע"ז | ימים א'-ה' | בין השעות 13:00-8:00 � 1150 ₪

www.ironit-rehovot.co.il :להרשמה ותשלום מקוון באתר
לפרטים נוספים: 08-9456050

מידע לגבי הנחות באתר החברה העירונית

 


