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"סבבא בקיץ" -תוכנית סבים ונכדים לסוף אוגוסט:

כשמסתיימות הקייטנות וההורים כבר מותשים ...זה הזמן לבלות עם הנכדים.
יום א’  12/8 -יום ב’  13/8 -יום ג’  14/8 -יום ד’  15/8 -יום ה’ 16/8 -
מפגש חווייתי
עיסת נייר
סדנת אפייה סדנת תכשיטים נסיעה לפארק
ברולדין
באופרה הישראלית
“ים כרמל”
יום א’  19/8 -יום ב’  20/8 -יום ג’  21/8 -יום ד’  22/8 -יום ה’ 23/8 -
האקואריום בגן קליעת נצרים סיור ורחצה בגן
קרמיקה
סיור לילה
השלושה
החיות התנכ”י
בקיסריה
הפעילות מיועדת לסבים/סבתות שגרים/ות בעמק ונכדיהם במקום אחר או להיפך ,לנכדים/ות
שגרים/ות בעמק וסביהם במקום אחר וכמובן לסבים ונכדים המתגוררים כולם בעמק שלנו.
הפעילות מיועדת לילדים מגיל  6ומעלה.

סדנת אפייה ברולדין
יום ראשון 12.8.18
הפעילות כוללת :תצפית על מפעל רולדין ,קבלת
הסבר ונתוני ייצור ליד חלון התצפית ,צפייה בסרטון
המתאר את חיי המפעל ,סדנא קלילה וחוויתית בה
מכינים  3קינוחים וקבלת מארז אישי בסיום הסדנא עם שלל הקינוחים.
עלות הסדנה והנסיעה  ₪ 120למשתתף | איסוף מציר מרכזי.

נסיעה לפארק “ים כרמל”
יום שלישי 14.8.18
מתחם אירוח ופעילות ביער עופר שבכרמל ,ממוקם על ההר
בלב הטבע ,עם תצפית מרהיבה אל הים ויערות הכרמל.
במקום מתקנים של מסלול חבלים באוויר ,מגלשת הרים מהירה וייחודית בישראל,
מסלול אבובים יבש ,טרמפולינות בנג’י ,אומגה וקיר טיפוס .הפעילות תותאם לקשר
המיוחד בין סבים לנכדים בהנחייתו של עמית סגל (מומחה לקשר הבין דורי).
עלות  ₪ 100למשתתף | איסוף מציר מרכזי | לגיל  6ומעלה.
פרטים והרשמה :תמי אידלשטיין | טל | 04-6520725 .דוא”לtammy@eyz.org.il :
חוברת פעילות ותיקים תשע”ט
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מפגש חווייתי באופרה הישראלית
יום חמישי16.8.18 ,
עיצוב דמות אופראית  -מפגש חוויתי בתחום עיצוב
האופרה ,הכולל התייחסות לתלבושות ,איפור ופאות.
הזמר/ת מדגים/ה שירת אריה מתוך אופרה בבגדי
יומיום ובסוף המפגש בתלבושת ,פאה ואיפור.
במהלך המפגש מתנסים במדידת חלקי תלבושות,
איפור ופאות בסגנונות שונים .בנוסף נערוך הצצה מרתקת אל ה”עולם האחר”
של האופרה .הסיור כולל ביקור באולם ,על הבמה ,במחסן התלבושות ,במחלקות
איפור ופאות ועוד ...ונבין את תהליכי היצירה של מופע אופרה ,הכולל מאות
משתתפים.
עלות  ₪ 110למשתתף | איסוף מציר מרכזי

סיור ערב חווייתי בעתיקות קיסריה
יום ראשון19.8.18 ,
ביקור בנמל העתיק ובהיפודרום ,כולל מעבר סתרים
סודי המוביל אל העיר העתיקה .הזדמנות לראות את
קיסריה באור אחר – סיור לילה בקיסריה.
עלות הסיור  ₪ 90למשתתף | איסוף מציר מרכזי

ביקור באקואריום בירושלים
יום שלישי21.8.18 ,
חווית הביקור באקווריום תוביל אותנו בין בתי הגידול
הימיים השונים בישראל ,ים תיכון ,ים סוף ,ים כנרת
וים המלח .במתחם תפגשו מגוון יצורים מבתי הגידול
שבחוף הרדוד ועד למעמקי הים הפתוח .בתצוגות ים
סוף תכירו את הדגים והאלמוגים הצבעוניים הייחודיים לים .הסיור מלווה בהדרכה.
לאחר הסיור נכנס לגן החיות התנכ”י ונבלה זמן חופשי עד לסגירתו.
עלות ₪ 150 :למשתתף | איסוף מציר מרכזי

פרטים והרשמה :תמי אידלשטיין | טל | 04-6520725 .דוא”לtammy@eyz.org.il :
חוברת פעילות ותיקים תשע”ט
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ערב חווייתי בגן השלושה (הסחנה)
יום חמישי23.8.18 ,
הגן יהיה פתוח עבורנו בלבד! השהות בגן תכלול
רחצה בבריכה התחתונה עד רדת החשיכה ועם רדת
החשיכה תמשך הרחצה בערוץ הנחל.
במהלך הביקור נצפה במופע קרקס משעשע
עלות (כניסה ,מופע והסעה) ₪ 100 :למשתתף
איסוף מציר מרכזי

פעילויות יצירה בסב יום ,בהדרכה מקצועית:
 13.8יום שני  -סדנת תכשיטים |  15.8יום רביעי  -עיסת נייר
 20.8יום שני  -סדנת קרמיקה |  22.8יום רביעי  -קליעת נצרים
•
•
•
•
•

פעילויות היצירה מתקיימות בבוקר בין השעות  11:30-09:00בסב יום.
הפעילות מיועדת לסבים ולנכדיהם שמעל גיל .6
כל סבא/סבתא יוכלו להגיע עם נכד אחד עד שניים בלבד!
עלות הפעילות היא  ₪ 30למשתתף.
ניתן לאכול ארוחת צהריים מלאה בחדר האוכל של הסב יום בעלות נוספת
של  ₪ 15לסועד .יש לציין זאת בעת ההרשמה.

פרטים והרשמה :תמי אידלשטיין | טל | 04-6520725 .דוא”לtammy@eyz.org.il :

קיץ על חוף הים
לכל אוהבי הים ,בואו לקחת פסק זמן וליהנות בחודשים יולי ואוגוסט
מנסיעה של פעם בשבוע ,בימי שני לחוף דור  -נחשולים.
בתוכנית :הגעה לחוף ,התארגנות ,התעמלות בוקר ,רחצה ,כיף וזמן חופשי.
יציאה :בשעה  7:00מבית הסב-יום ,האיסוף על ציר מרכזי ובהתאם להרשמה.
חזרה משוערת :בשעה  .12:30ניתן לצרף גם נכדים ונכדות .הפעילות תלויה במספר הנרשמים.
"חבר מביא חבר" – תינתן נסיעה אחת חינם
עלות לחודש עם  4נסיעות₪ 200 :
עם  5נסיעות₪ 250 :
נסיעה בודדת₪ 60 :
פרטים והרשמה :סיגל אהרון | טלsigal@eyz.org.il | 04-6520733 :
חוברת פעילות ותיקים תשע”ט
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