רוח קיץ

בואו לגלות את התנועה בקיץ מגניב במיוחד
הפעילות פתוחה לכל החפץ בכך בגילאים המתאימים בתנאי לעמידה בדרישות הפעילות

המירוץ לקיבוץ

משחק קבוצתי מתגלגל .פתרון משימה יוביל למשימה הבאה.
אתגרי ידע ,הבנה והיכרות עם התנועה ,לצד אתגרים פיזיים
קבוצתיים בלחץ זמנים .התנועה תתבצע ברכב קבוצתי ברחבי
הארץ .לינה בשקשי"ם במקום עלום .אתם הקיבוץ שיגיע
לנקודת הסיום עם דגל התנועה ויזכה בפרס הגדול?
ימים ד‘-ה’ ,י“ח-י“ט בתמוז 12-13 ,ביולי,
ב ...לא מגלים  ,זה סוד
עלות לאחר סבסוד ) ₪ 75 -לפני סבסוד (₪ 130 -

בוגרי

מסע בין עולמות

הרשמה לפעילות הקיץ אצל מדריכי הנוער .לפרטים נוספים ניתן לפנות ללימור 054-7775771 -

מסע חווייתי בחוליות קטנות עצמאיות עם הכל על הגב )מסורת,
מורשת וגם ציוד אישי .(...ננוע בין תפיסות עולם שונות דרך
מפגשים ,מקומות והתנסויות שונות .ניחשף לדרכי חיים שונות
ולמתחים בין מסורת לקידמה ,בין עבר להווה ,בין קודש לחול ובין
התחדשות לשמרנות .אדישים לא תצאו מזה...

בוגרי

ח‘

בוגרי

י‘

חיים בקבוצה משימתית .עבודה בשותפות והתנהלות
שוויונית .הקבוצות יתנהלו באופן עצמאי ויכריעו בעצמן על
פעילותן ואורחות חייהן .צפויים להן אתגרים ואיומים קשים
על העקרונות המקודשים...למה הוקם 'גדוד העבודה'? מה
היה תפקידו? מי שיגיע ידע...
ימים ד‘-ו’ ,י”א“‘-ג בתמוז 5-7 ,ביולי,
בכפר הנוער ימין אורד
עלות לאחר סבסוד ₪ 340 -
)לפני סבסוד (₪ 420 -

בתוך הזרם ונגדו

גדוד העבודה

ז‘

ימים ד’-ה‘ ,ד‘-ה‘ בתמוז 28-29 ,ביוני,
מפגש בגן סאקר ,ירושלים
עלות לאחר סבסוד ₪ 230 -
)לפני סבסוד (₪ 290 -

*

ימי הכנה למדריכים
יתקיימו בימים ב‘-ג‘,
ט’-י‘ בתמוז 3-4 ,ביולי

לבד ביער ,מנותקים מציוויליזציה ,צריכים לחצות נהר שוצף
על ידי אומגה ,לבנות את ביתכם רק מחבלים וסנדות,
לבשל אוכל טבעוני על המדורה ...שם ,ייבחנו היכולות שלנו
– לצעוד בראש הזרם ולעיתים אף נגדו ,לא ,זאת לא תכנית
הישרדות ,זה המחנה שבו תגלו את עצמכם.
ימים א’-ד‘ ,כ“ב-כ“ה בתמוז 16-19 ,ביולי,
יער כפר סאלד )סמוך לקרית שמונה(
עלות לאחר סבסוד ₪ 590 -
)כולל הסעה .לפני סבסוד (₪ 880 -

*

בוגרי

ט‘

ימי הכנה למדריכים
יתקיימו בימים ד‘-ה‘,
י“א-י“ב בתמוז 5-6 ,ביולי

