
KIMAMA EVENTS
YOUR DREAM - OUR MISSION



KIMAMA EVENTS מזמינה אתכם לחגוג את חגיגת המצווה 
כמו שתמיד חלמתם.

צוות KIMAMA EVENTS הבנוי מחולמים גדולים, היפיקו עבורכם
 את החלום שלכם. ואם להגיד את האמת - גם את החלום שלנו.

אנו ניפגש, נקשיב לסיפור שלכם ויחדיו נרקום חלום.
אצלנו תמיד אומרים שחלומות נועדו 

על מנת להגשים אותם.
ורק בשביל זה - אנחנו פה.

WHO ARE WE



 
 
 

כולנו מכירים את אירועי ה"המצווש" הרגילים:
שוב אותו אירוע באולם, כמו כולם, עוד פעם אותה מסיבה במועדון או

בחצר, סוג האירועים שכבר ראינו, היינו ושמענו – ולא ממש התרגשנו.
לכם מגיע יותר. הגיע הזמן לחגוג כמו שבאמת מגיע לילדים שלכם

אתם תחלמו - אנחנו נגשים
 
 
 
 
 

מוכנים?



SCHEDULE
לוח זמנים לדוגמא של אירוע יום

 

צוות קימאמה יקבל את פניהם של הילדים
בנקודת האיסוף. 
עולים לאוטובוס,

ויוצאים לדרך!
 

הגעה למתחם, חלוקה לקבוצות ופעילות גיבוש

15:00

קבלת פנים
ייחודית פעילות חברתית 

 ומותאמת אישית

16:0018:00

החופש להיות אני פעילות חברתית
 

כל חניך בוחר לאיזו קבוצה להצטרף
ן, קטעי קריאה  ונגינה, תיאטרו (שירה 

וברכות או ריקוד)
במקביל לכך, פעילות פתוחה לפי קבוצות.

זמן מקלחת והתרעננות לקרראת
ארוחת הערב ומסיבת הריקודים

18:45

התארגנות
19:30

 ארוחת ערב חגיגית עם
ון עשיר וצבעוני מגו

 

זמן לחגיגות
20:30

ארוחת ערב
מסיבת ריקודים מטריפה

DANCE SESSION
נתראה בהגשמת החלום הבאה

טקס המצווה
כשנותנים לרגש הקימאמי מקום



הצעת מחיר ומה כלול במחיר

צוות

צוות הדרכה בוגר ומנוסה

הכנת צוות

לוגיסטיקה

מנהלי אירוע

 

פעילויות

גלישה 

פעילויות מותאמות אישית

ביטוחים

כתיבת תכנים

ציוד לפעילויות

מתחם

מתחם

הסעות

קייטרינג

בר שתייה

הגברה

תאורה

DJ

צלם

 
עלות: 60,000 ₪ + מע”מ

: 500 ₪ + מע”מ עלות כל ילד מעל 50 

כמות חניכים: 50



 

מנה עיקרית - 2

דוכנים לבחירה

תפריט דוכנים
 2 דוכנים לבחירה:

המבורגר בר
טאבון פיצות

דוכן נקניקיות וצ'יפס
דוכן פסטה

דוכן שניצלונים וצ'יפס
 

דוכני נשנושים, קינוחים ומתוקים – 
כל הדוכנים יעמדו לרשות האורחים:

דוכן פנקייק - "כי חייבים משהו מתוק"
דוכן פופקורן - "ממש כמו בסרטים"

דוכן צמר גפן מתוק - "שערות סבתא"



מחכים להגשים לכם חלומות
Events@campkimama.org


