
סיום  תאריכים שם הפעילות
 הרשמה

 עלות
 
 

 הערות מיקוםשעות ו

פתיחת -פעולה סניפית
 סיכום שנהקיץ ו

  17:00 ללא ללא 21/06
 בעולש במגרש

הגעה עם חולצה כחולה, נעליים סגורות ובקבוק 
 .מים

 *פעילות משותפת לכל השכבות.
ערב מסיימי י"ב 

 מועצתי
 בשעות הערב ללא ללא 30/06

 בבת חפר
חלוקת תיקים,. דוכני מזון  -הגעה עם ת.ז

 בתשלום, מופע של מני עוזרי.
 הכשרה -להורים

 חופים פרויקטל
הרשמה  05/07

לפני 
מועד 

 ההכשרה

 19:00-21:30 ללא
מרכז הדרכה 

 ליד המועצה

 ופרטים נוספים:הרשמה ל
אמת הרשות למלחמה בסמים מת -ונועה כהן של

ואלכוהול, מצילה יישובית ומנהלת המטה 
 .09-8981636: לבטיחות בדרכים

 רכזת נוער בסיכון, מחלקת נוער -נטע רוזיו
09-8981323. 

סדנה חיצונית 
 ח'-לשכבות ז'

 בשעות הערב ללא ללא 07/07
עוד לא נקבע *

 מיקום

ללא קשר  מונאשהמושב ח' מ-בשיתוף חניכי ז'
 .לתנועה

. ב"י-'י -זולה ערב
 היורו גמר שידור

 21:30 ללא לא 10/07
 בזולה

 -הנוער בעולש בארותייםמיועד לכלל 
 מסיימי כיתה י' ומעלה.

 אחה"צ ₪ 40 07/07 14/07 ו'-הצגה ד'
 עין החורש

 הרשמה באתר בלבד. -מועצהפעילות 

 לילה-ערב ₪ 60 07/07 14/07 ח'-ז'-פעילות לילית
 תל אביב

 הרשמה באתר בלבד. -פעילות מועצה
 תחרות בין כל הקבוצות.-**משחק משימות

 -ליגת קטרגל
 י"א-שכבות ז'

17/07 
18/07 
21/07 

באחד  ללא 03/07
המושבים 
 בעמק חפר

 .21/07 -פתוח לכולם  –אירוע הסיום 
ישלם את עלות  -מי שנרשם ולא מגיע -ללא עלות
 הסבסוד.
 3.7עד לתאריך  מול המד"בית בלבד! -הרשמה

 16:00-21:00 ₪ 85 10/07 18/07 י"ב-סופרלנד ז'
 ראשון לציון

 הרשמה דרך המד"בית בלבד! במזומן בלבד.
 *אין החזר כספי  -תאריכי הרשמה בסניף

 18:00-20:00בשעות  07/07
סדנה חיצונית 

 י"א-לשכבות י'
 בשעות הערב ללא ללא 20/07

*עוד לא נקבע 
 מיקום

י"א מהמושב מונאש ללא -בשיתוף הנוער בשכבות י
 קשר לתנועה.

קורס -שבוע קורסים
 גיטרה

 י"א-שכבות ז'

24-28/07 12/07 1,597 ₪  20:00-23:00 
 משמר השרון

הרשמה באתר בלבד. לבעיות  -פעילות מועצה
 ימים  5פרטניות ניתן לפנות למד"בית. **קורס של 

 **כולל קבלת גיטרה, תיק, חוברת מקיפה ותמיכה.
 מס' מקומות מוגבל. -כל הקודם זוכה -**הרשמה

קורס -שבוע קורסים
 מגישי עזרה ראשונה

 י"א-שכבות ז'

24-28/07 12/07 350 ₪  18:00-22:00 
 -מרכז הנוער
 ליד המועצה

הרשמה באתר בלבד. לבעיות  -פעילות מועצה
 ימים  5פרטניות ניתן לפנות למד"בית. **קורס של 

 **קבלת תעודת מגיש עזרה ראשונה של מד"א.
 מס' מקומות מוגבל. -כל הקודם זוכה -**הרשמה

קורס -שבוע קורסים
 נגרות

 י"א-שכבות ז'

24-28/07 12/07 500 ₪  18:00-22:00 
 -מרכז הנוער
 ליד המועצה

הרשמה באתר בלבד. לבעיות  -פעילות מועצה
ימים  5פרטניות ניתן לפנות למד"בית. **קורס של 

 סיום הקורס עם תוצר אישי שנבנה בעצמו.**
 מס' מקומות מוגבל. -כל הקודם זוכה -**הרשמה

 קורס-שבוע קורסים
צילום אומנותי 

 בסמארטפון
 י"א-שכבות ז'

24-28/07 12/07 200 ₪  18:00-21:00 
בסניף של 

 ויתקין

הרשמה באתר בלבד. לבעיות  -פעילות מועצה
ימים  5פרטניות ניתן לפנות למד"בית. **קורס של 

 לימוד טכניות שונות ופיתוח מחשבה.**
 מס' מקומות מוגבל. -כל הקודם זוכה -**הרשמה

 16:00-20:00  ₪ 60 10/07 24/07 ו'-סינמה סיטי ד'
 גלילות

 הרשמה דרך המד"בית בלבד! במזומן בלבד.
 *אין החזר כספי  -תאריכי הרשמה בסניף

 18:00-20:00בשעות  07/07
 18:00-21:00בשעות  10/07

 16:00-20:00  ₪ 60 10/07 25/07 י"ב-סינמה סיטי ז'
 גלילות

 הרשמה דרך המד"בית בלבד! במזומן בלבד.
 *אין החזר כספי  -תאריכי הרשמה בסניף

 18:00-20:00בשעות  07/07
 18:00-21:00בשעות  10/07

פעולת הכנה למסעות 
 ח'-פלמ"ח ובעקבות ז'

 הגעה עם חולצה כחולה. בסניף ללא ללא 19/07
 חובת הגעה לכל מי שיוצא!

פעולת הכנה למחנה 
 ו'-קיץ ד'

 הגעה עם חולצה כחולה. בסניף ללא ללא 26/07
 שיוצא!חובת הגעה לכל מי 

 גיל תיכון. -מיועד לכלל הנוער בעולש בארותיים בזולה ללא ללא 26/07 י"ב-ערב זולה י'
 מסיימי כיתה י' ומעלה.

 :ריכוז פעילויות קיץ



 

 

 

 

 

http://www.hefer.org.il/ 

הרשמה דרך   -פעילות התנועה הקיבוצית בכנרת  ₪ 500 17/07 02-04/08 י"ב-רפסודיה ט'
 המד"בית בלבד.

  -תאריכי הרשמה בסניף
 18:00-20:00בשעות  07/07
 18:00-21:00בשעות  10/07
 18:00-21:00בשעות  17/07

מסעות פלמ"ח 
 ח'-ובעקבות ז'

 הרשמה באתר בלבד. -פעילות תנועה ארצית רמת הגולן  ₪ 600 14/07 01-04/08

טיול פרידה 
 + ש"שמהמש"צים

-דרום שרון  ₪ 20 24/07 06-07/08
 נירית

 מיועד לצוות הסניף בלבד!!
 י"ב.-מסיימי י', י"א ו

טרם  21/07 09-11/08 ו'-קיץ ד'מחנה 
 נקבע

 הרשמה באתר בלבד. -פעילות תנועה מחוזית באזור הגולן

 הרשמה דרך המד"בית בלבד! במזומן בלבד. שפיים  ₪ 85 08/08 14/08 י"ב-שפיים ז'
 *אין החזר כספי  -תאריכי הרשמה בסניף

 18:00-20:00בשעות  07/07
 18:00-21:00בשעות  10/07
 18:00-21:00בשעות  17/07
 17:00-20:00בשעות  08/08

 הרשמה באתר בלבד. -פעילות תנועה ארצית גליל תחתון  ₪ 600 28/07 15-18/08 מסע מנהיגים ט'
 פסטיבל גשרים בנחל

 לכלל הגילאים
 מראש אצל המד"בית בלבד! -הרשמה להסעות מעברות ללא ללא 24/08

 .₪ 10עלות: 
 *אין החזר כספי -תאריך הרשמה בסניף

 18:00-21:00 בשעות 21/08
 טיול מושב אל ים

 ט'.-ז'
**בוגרי שכבות ז', ח' 

 .ט'-ו
 

 ללא קשר לתנועה

יציאה בשעות   ₪ 100 21/08 28-29/08
הבוקר וחזרה 

 בצהריים.
נחל אלכסנדר 

 ומכמורת

 הרשמה אצל המד"בית בלבד! -אירוע מושבי
 *אין החזר כספי -תאריכי הרשמה בסניף

 18:00-20:00בשעות  07/07
 18:00-21:00בשעות  10/07
 18:00-21:00בשעות  17/07
 17:00-20:00בשעות  08/08
 18:00-21:00בשעות  21/08

 הערות אירועים אליהם נרשמים שעות הרשמה תאריך הרשמה
07/07 

 יום חמישי
 י"ב-סופרלנד ז' 18:00-20:00

 ו'-סינמה סיטי ד'
 י"ב-סינמה סיטי  ז'

 י"ב-רפסודיה ט'
 י"ב-שפיים ז'

 טיול מושב אל ים

 
 

 תשלום במזומן בלבד .1
 

 נא להשתדל להגיע עם הסכום המדויק .2
 

 נא להגיע בשעות הכתובות .3
 

 לא יתאפשר לשלם במועדים אחרים .4

10/07 
 יום ראשון

 ו'-סינמה סיטי ד' 18:00-21:00
 י"ב-סינמה סיטי  ז'

 י"ב-רפסודיה ט'
 י"ב-שפיים ז'

 טיול מושב אל ים
17/07 

 יום ראשון
 י"ב-רפסודיה ט' 18:00-21:00

 י"ב-שפיים ז'
 טיול מושב אל ים

08/08 
 יום שני

 י"ב-שפיים ז' 17:00-20:00
 טיול מושב אל ים

21/08 
 יום ראשון

 טיול מושב אל ים 18:00-21:00
 הסעות לפסטיבל גשרים בנחל

 :נרשמים בסניף בלבדלאירועים אליהם  טבלת תאריכי הרשמות

 

 אתר המועצה:

 


