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הסבר על הפעילויות
(.בפעילויות קיץ' אני עדיין נחשב ו' אם עכשיו סיימתי כיתה ו)לפני ההסבר המפורט חשוב להגיד שהגילאים שמצוינים הם לפי איזה כיתה סיימת 

:'ו-'ד
בשני האירועים היציאה היא בשעות אחר הצהריים . סיטי ונסיעה להצגהלסינימהנסיעה . פעילויות שהמועצה מארגנת לילדים2במהלך הקיץ ישנן -

.והחזרה בשעות הערב
.בר חן' כיפית נגד ודילגייםלתחרות 17:30ניפגש בקדם בשעה : נגד בר חן' ודגליים-
שעה ומיקום בהמשך. 'ו-'מעבירים פעילות שיא כיפית לילדי דהטרומפיםלקראת שנת הפעילות הבאה : מעביריםשהטרומפיםפעילות -
.קבוצה עם המדריכים שלה ולעבור פעילויות שקשורות למחנהללהיותכמו לפני כל מחנה קצת להחזיר את הקבוצה : פעולת הכנה למחנה-
חבל  , דרום השרון, לב השרון, עמק חפר, מנשה-כל מחוז מרכז)המחנה הינו מחנה מחוזי . 'ו-'לילות לכל ילדי ד2ימים ו3מחנה של : 'ו-'מחנה קיץ ד-

, בישולי שדה, נעבור טיול או שניים, מפורטת של המחנה או מיקום אבל כמו בכל שנה נישן ביחד כסניףתוכניתאין עדיין (. ברנר וגן רווה, גזר, מודיעין
.בניה מחנאית ופעילויות שונות

:'ח-'ז
בשני האירועים היציאה היא בשעות אחר הצהריים והחזרה  . סיטילסינימהונסיעה לספורלנדנסיעה -במהלך הקיץ המועצה מארגנת פעילויות לנוער-

.בשעות הערב
!בקייאקיםכל יום עושים מסלול מים שונה ובסוף מקנחים . יוצאים בשעות הבוקר אל הצפון: טיול מים-
אוכלים  . בבוקר מקדם והולכים מהמושב עד לים דרך נחל אלכסנדר07:00יוצאים בראשון ב. טיול בהפקת צוות הדרכה עולותיים: מושב אל ים-

הטיול . 12:30חזרה משוערת בשעה !! לים ונכנסיםבבוקר קמים אוכלים ארוחת בוקר והולכים . סמרה וישנים בסניף מכמורתבחירבתארוחת ערב 
!!הינו ביוזמת צוות ההדרכה ובהובלתם

הכניסה וההסעות  )לקראת האירוע במודיקיםפרטים כייפיתבערב תתקיים סדנא . 'ח-'בהובלת שפלת חפר מרימים ערב רק לילדי ז-'ח-'לילה לבן ז-
!(חינם



...המשך הסברים
...:'ח-'המשך ז

הקבוצות )!!(. בבני המושבים מכל הארץ ' המסע הינו מסע ארצי של כל כיתות ז. עד לכינרתמהמירוןימים 4מסע בן -('כיתות ז)ח "מסע פלמ
מה שמאוד  . בכל יום ישנים בחניון לילה שונה ובכל בוקר קמים מוקדים והולכים אל החניון הבא-המסע הינו מסע נודד. י המדריכים שלהם"מודרכות ע

מתאמן לקראת הקמת , בונה לעצמו נשק, חי"פלמהחל משכל חניך נותן לעצמו שם -ח"הטיול הינו באווירת הפלמ. מיוחד בטיול הזה הינו האווירה
!!לא לפספס-'טיול השיא של שנת ז. 'וכוהמדינה 

מתחילים בחרמון ומסיימים  . ימים ונודד וארצי4ח מסע בעקבות לוחמים הינו מסע בן "כמו מסע פלמ-('כיתות ח)מסע בעקבות לוחמים לשלום 
,  חרמון)עוברים באנדרטאות ומקומות שונים שהיו בלחימה . מסע מדהים שהנושא שלו הוא בעקבות מלחמות ישראל והגבורה. בגושריםבקייאקים

!!ח אין מצב שהם מפספסים"אחרי פלמ-'טיול השיא של כיתות ח(. אנדרטת אגוז ועוד

:וגיל תיכון' ט
חשוב לציין ולהדגיש  . מקום נוח לשבת בו שיהיה שלהם' יב-'המטרה שלה היא לתת לט. השנה נבנה לנו זולה מפוקחת מחוץ לסניף-בניית זולה-

...לאורך הקיץבית"המדהאחריות על הזולה היא של הנוער ויהיה עליה פיקח צמוד של 
חשוב שגם  ! אוכל ומטקות, כל פעם יש נושא שונה ויום אחד שאפילו ניסע אל הים לכיף. 'יב-'ערב חופשי בסניף בערב שמיועד לט-ערבי גיל תיכון-

!יהיה בהחלט כיף ומגניב... ילדים שלא מגיעים במהלך השנה יגיעו לערבים האלה
מסע . לעתידוגרעינריםגרעינריםי "הטיול הינו נודד ומודרך ע. מכל הארץ' ימים בצפון הארץ רק לשכבת ט4טיול בן -(בלבד' ט)מסע מנהיגים -

....'במיוחד אחרי סמינרי ט-כייפי ומגבש, חוויתי
...  עדיין לא ידוע איזה אמן יופיע אבל כמו בכל שנה בטוח שיהיה שווה. 'יב-'ערב מז. אלכסנדרבנחלכמו בכל שנה ערב גשרים בנחל -גשרים בנחל-

(מחיר בהמשך)מראש ב"המדהסעות מהמושב דרך (. ז בלבד.בהצגת ת)מהמוצעהמקבלים תיקים מתנה ' יבבאירוע ילדי שכבת 



טבלת מחירים ותאריכי הרשמה
שימו לב לתאריכים ולאיזה  ... מתוך ידיעה שגם לכם אין כוח לבוא כל שבוע להירשם ולהתעסק עם הרשמות. השנה יהיו שני ימי הרשמה לאורך הקיץ

כשההרשמה . מי שמשלם באשראי יש תאריך אחרון להרשמה באינטרנט!! ק ומזומן'הימי הרשמה הם רק למי שמשלם בצ. אירוע נרשמים באיזה תאריך
...ישנם הרבה מפעלים והרבה אירועים אז לשים לב! נסגרת באינטרנט אין אפשרות לרשום

ביטול אחרוןמועדתאריך אחרון להרשמה באינטרנטתאריך הרשמה בסניףמחירתאריך האירועגילאירוע

אין18.6.15(17:00-20:30)₪14.6.15 28-29.6.15260'ח-'זטיול מים

אירוע מושבי רק ביום הרשמה)אין (17:00-20:30)₪14.6.15 5-6.7.15100'ט-'זאל יםמושב
(כולל אשראי)

טיול מושבי אין )אין 
(החזרים כספיים

אין18.6.15(17:00-20:30)₪14.6.15 6.7.1560'ו-'דסיטיסינימה

אין2.7.15(17:00-20:30)₪14.6.15 9.7.1585'יב-'זסופרלנד

אין14.7.15(17:00-20:00)₪8.7.15 23.7.1560'יב-'זסיטיסינימה

אין21.7.15(17:00-20:00)₪8.7.15 27.7.1535'ו-'דהצגה

13.7.1517.7.15(17:00-20:00)₪8.7.15 27-30.7.15590'זח"מסע פלמ

מסע  
בעקבות

13.7.1517.7.15(17:00-20:00)₪8.7.15 27-30.7.15590'ח

27.7.1530.7.15(17:00-20:00)₪8.7.15 9-12.8.15590'טמסע מנהיגים

27.7.15בהמשך(17:00-20:00)8.7.15בהמשך5-6.8.15'ו-'דמחנה קיץ


