
 

 

 

 

 מחיר תאריך הרשמה תאריך מה זה? המפעל גיל
ו' בשדות עין -ד'טיול לילדי  טיול ט"ו בשבט ו'-ד'

החרוש. טיול בן יום קצר 

 טיול מועצתי וכייפי!

 . 5:11.-3:91.בשעה  7....1. -בסניף 7....5

 7....5.עד יום שלישי ה -באינטרנט

 11:..בשעה 

71 ₪  

טיול בן יומיים במדבר. יוצאים  ם המחודשטיול דרו ט'-ז'

אחרי הצהריים וחוזרים 

. בצהריים של היום למחרת

 טיול מועצתי

  -בסניף 7....1.-3.

 .3:91.-5:11.בשעה  7....5

 .1:11.בשעה  7...... -באינטרנט

..1 ₪  

הכנה סניפית לטיולי  ו'-ד'

 פסח

מגיעים בערב לסניף לא"ש 

לילה ולינה במועדון. בבוקר 

. נאכל, ונעשה פעילויות ביחד

 פעילות סניפית

)דמי  ₪ 1. 5:91.-1:11.בסניף בין  7..7.9. 7......-1.

 רצינות(

-ילדי כיתה ט' יוצאים לטיול ד' חלוץ ומחנאות פסח ט'

ו' יום לפני כולם ויחד עם 

את  הצוות הבוגר מקימים

המחנה! מחנה פסח הינו כנס 

 מחנה מועצתי ט'.

 -בסניף 7..9..5-9.

 3:11.-1:11.בין  7..7.9.

 -באינטרנט

 עדיין לא ידוע, אעדכן

 בהמשך

 מחנה בן שלושה ימים. -ו' מחנה פסח ו'-'ד

חנה בן יומיים. המחנה מ -ד'+ה'

משלב טיולים באזור, בנייה 

מחנאית, בישולי שדה, 

פעילויות, א"ש לילה והמון כיף 

 המחנה הינו מועצתי.ביחד. 

.3-9..9..7 

 )כיתות ו'(

91-9..9..7 

 )כיתות ד' ה'(

 -בסניף

 3:11.-1:11.בין  7..7.9.

 -באינטרנט

 עדיין לא ידוע, אעדכן

 בהמשך

ח'. -טיול של יומיים לכל ילדי ז' טיול פסח ח'-ז'

עדיין לא ידוע אם יהיה מחנה 

מסגרת או טיול ואם יהיה ב

 מועצתית או מחוזית.

 -בסניף 7.....-.

 3:11.-1:11.בין  7..7.9.

 -באינטרנט

 עדיין לא ידוע, אעדכן

 בהמשך

מיונים סופיים ליוצאים לקורסי  מיונים לקורסי קיץ ט'

הינו מד"צים ופעילים. המיון 

 תנאי ליציאה לקורסים.

 בהמשך בהמשך 7..3-91.7.

קורסי מד"צים  ט'בוגרי 

 ופעילים

קורסים המכשירים את ילדי 

כיתה ט' להיות מדריכים 

 ופעילים 

 בהמשך בהמשך 7..91.1-..

בוגרי 

 ח'-ז'

מסע פלמ"ח )ז'( ומסע 

 בעקבות לוחמים )ח'(

י השיא של השכבות טיול

ים יהיו הבוגרות! פרטים מפורט

 לקראת המסעות.

 בהמשך בהמשך 7..5-91.5.

בוגרי 

 ו'-ד'

של שלושה ימים.  נה מחוזימח מחנה קיץ

טיולים, בנייה מחנאית, 

פעילויות שונות והמון כיף 

והכרות עם המועצות אחרות 

 וילדים חדשים!

 5.5-.בין ה

)שלושה ימים 

מתוך זה, 

עדיין לא ידוע 

 איזה(

 בהמשך בהשמך

בוגרי 

 יא'-י'

קורסי מד"מים, 

פעילים מתקדמים 

 ומש"צים.

קורס הכשרה  -מד"מים

 להדרכה שנה ב'.

קורס  -פעילים מתקדמים

 ר לפעילים שנה ב'.המכשי

קורס המכשיר לריכוז  -מש"צים

 והובלת הסניף.

  ₪ 711 בהמשך 7..5.5.-..

הורים יקרים, אלו פעילויות בני המושבים עד סוף הקיץ! מעבר לפעילויות אלו יהיו 
פעילויות שמאורגנות ע"י המועצה והמושב והן לא מופיעות פה!! הפעילויות האלו ישלחו 

 עם דף הסבר על כל מפעל. אנא רשמו לכם אתה מפורט לכם בחודש מאי בלוח שנ
 ו!ספסהתאריכים הנ"ל שילדיכם לא יפ


