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 יציאה לצעדה ולפעילויות מחורבת סעדים בהרי ירושלים
מתחם לינה מאורגן ומאובטח לקבוצות ולמשפחות

מעגלי שיחהצגות לילדיםמסלולי הליכה בטבע ODT משחקי

26-27.9.18
חוה"מ סוכות תשע"ט

פעילות משפחתית

עלות השתתפות לצועד: 25 ₪ // ילד עד גיל 12  חינם
המחיר מסובסד והוא כולל השתתפות בשלל הפעילויות + ארוחת ערב חמה + לינה למעוניינים

לינת שטח

ומתחמי לינה בהרי ירושליםצועדים מלב אל לב
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 עילי בוטנר וילדי החוץ
חרבת סעדים // 26.9.18 // 20:30

להקה צבאית ואמנים נוספים

מסלול ארוך 12 ק"מ - למיטיבי לכת

מסלול בינוני 5׳׳ ק"מ - מיועד לכל המשפחה

מסלול קצר 1.5 ק"מ - למשפחות עם עגלות, מותאם גם לבעלי צרכים מיוחדים.

רק 25 ₪ לכניסה | ילד עד גיל 12 חינם!
להרשמה ולפירוט המלא של המסלולים, האירועים, המחירים, תחבורה ועוד: www.meetchabrim.org.il  וב-

צעדת מתחברים וההתישבות יוצאת לדרך
בנוף עוצר נשימה בהרי ירושלים
פעילות חוויתית לכל המשפחה בחול המועד סוכות

מעגלי שיח וסדנאות
מיטב הצגות לילדיםלכל הגילאים

סאבלימינל

סדנאות יצירה, הפעלות 
לילדים ומשחקי חיבור

 ODT הפעלות ומשחקי
מאתגרים בטבע

שנה 5 ברציפות

מסלולי היום הראשון
9.10.2017

י"ט תשרי, ד' חול המועד סוכות

ואומנים נוספים במופעי ערב מרגשים
לכל המשפחה
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מסלולי צעידה למשפחות 

ולמיטיבי לכת בהרי ירושלים

מסלולי צעידה חדשים 

ומרתקים בתוך ירושלים 

 הפנינג בגן סאקר 
ומצעד משלחות חגיגי


