
 8102ו -פעילות קיץ ד

 

 הורים יקרים,

בפתח וחשוב לנו להיות רגישים לצורכי הילדים כקבוצה וכפרט. כצוות  8102חופשת קיץ 

תהליך חינוכי משמעותי עם הילדים, זאת  יצירתהקיץ נותן פלטפורמה ל ,החינוכי של היישוב

 מטרתנו. יותרההכרות שלנו עם הילדים משמעותית  ,תקופה אינטנסיבית מאוד שבזכותה

לילדים קיץ מלא פעילויות ערכיות ומהנות יחדיו. אנא עקבו אחר העדכונים ספק היא ל

 במיילים כדי שתהיו מעורבים ויחד נעניק לילדים קיץ מהנה ומעשיר.

 
 זמנים והרשמה:

מצורף. ופירוט , אנא ראו קובץ ימי פעילות הקיץ יתקיימו לאורכו של חודש יולי בימים משתנים

  הפעילות משותפת לילדי מחנה טלי.ש כמובן
 לא ניתן יהיה לעבור בין המסלולים לאחר מועד סגירת ההרשמה*** -***שימו לב לאיזה מסלול אתם נרשמים 

 : וטיולים מועצהימי  פעילויות ערב, למעט -ימי בוקר במדרשהלוז יומי ב

 שעת פתיחת הפעילות, ריקוד הקיץ ומפגש סדר יום. – 01:11

 פעילות משתנה. – 01:01

 וזמן חופשי. )על הילדים להביא מהבית( צהרייםארוחת  – 08:11

 המשך פעילות. – 08:01

 זמן חופשי. – 00:11

 יכום יום.סוף וספעילות  – 00:01

 סיום יום ויציאה הביתה. – 01:11

 .נא לשים לב ללוז משתנה***

 ציוד קבוע לפעילות:

 צהריים טעימה ומזינהרוחת א 

 )!בקבוק מים )חובה 

 )!כובע )חובה 

 כפכפים(סנדלים )לא \נעליים 

 ,כל שיחה תתבצע דרכינו. יש לשלוח את הילדים ללא טלפונים ניידים 

 חשוב מאוד

 מסגרת חינוכית בחייו של הילד או הילדה. מהווהפעילות הקיץ 

 . קבועם אנו שומרים על כללי התנהגות וסדר יו

כל שימוש באלימות,  אלימות.מניעת אנא שוחחו עם הילדים על משמעות ההקשבה למדריכים, ועל 

פיזית, או מילולית תביא להשעיה ושיחת הורים, רק לאחר שיחת הורה וילד, הילד יוכל לחזור 

אנו מבקשים מכם ההורים לדבר  סדר היום במקרי אלימות.לפעילות, לא נוכל לוותר ולעבור על 

 ,הילדעם תקראו יחד אם מצורפת "אמנה חברתית" שנשמח עם הילדים על משמעות הדברים ולכן 

 ועל ידכם. יחזיר את האמנה חתומה על ידיוש

אנו מבטיחים טיפול במלוא תשומת  ע"י הצוות החינוכי.אנו מאמינים שאפשר לחזק את הילדים 

 הלב.

 

  מידי שבוע תשלח תוכנית שבועית מפורטת לגבי הפעילות הצפויה, הציוד הנדרש ושעות

 חוץ.היציאה לפעילות 

  מגיעים לפעילות, כמו כן נא לעדכן על איחורים.נא להקפיד ולעדכן אם הילדים לא 

 כמובן שהלוז נתון לשינויים, אנא קבלו זאת בהבנה 



  אנו מזמינם אתכם לבוא, לבקר ולהנות, להאיר ולהעיר, נשמח לענות לכל בקשה, שאלה או

 בעיה.

 והרשמה: עלויות

  להרשמה למחנה קיץ בנפרד.אפשרות ו מסלולים 0 קיימיםת קיץ יולפעילו

 לאח שני. 1%ה של נחבמעמד ההרשמה תינתן ה

 ש"ח. 0511 -ימי פעילות מועצה 0 כוללמחנה קיץ,  כולל מלאחודש  .0

תתקיים  לאש"ח. בימי המחנה,  0011 -ימי מועצה  0 כוללמחנה קיץ,  ללאחודש מלא  .8
 פעילות במדרשה.

 לאעצה . בימי המחנה ופעילות המו₪ 0011 -חודש מלא ללא מחנה קיץ וללא ימי מועצה  .0
 תתקיים פעילות במדרשה.

o אין הנחה לאח שני לנרשמים למחנה בלבד(. ₪ 021 -מחנה קיץ רק( 
 לא ניתן יהיה לעבור בין המסלולים לאחר מועד סגירת ההרשמה*** -***שימו לב לאיזה מסלול אתם נרשמים 

מבצעים *שימו לב, לא תתאפשר הרשמה מאוחרת. אנחנו  80/2/8102 -תאריך אחרון להרשמה

 הזמנות מראש של שירותים ולכן לא ניתן יהיה לעשות רישום מעבר לתאריך זה.

 https://www.minipay.co.il/pages/TnuatNoar1.aspx   -ההרשמה תתבצע דרך אתר מיניפיי

 . תחת לשונית תנועת נוער3001890המספר מנוי לאתר הוא:

 

 מצפים לראות את כולם, קיץ פורה ומהנה.

 חינוך קהילתי משלים!צוות 



 פירוט לפי ימים:

 והרבה כיף. גבולות, גיבוש, הכרותיום  –פתיחת הפעילות יום  – 0.5

 הסביבה לפי קבוצות.על פעילויות הקשורות בשמירת  –ירוק יום  – 8.5

 פעילות.אין  –יום חופשי  – 0.5

 משחקים במים, יום בסימן חיות בישראל.גמל ויעל –בריכה יום  – 0.5

 – ותים המוקדמצהריהשעות י השמש ונחזור בנצא קצת לפנ –השכמה לנחל ערוגות טיול  – 1.5
 מועצתי.יום 

 .ארכיאולוגית חוקרים ליום אחד ונעשה סנדהנהייה  –אותנו אחורה בזמן  שמחזיריום  – 2.5

 יוגה ונעסוק בספורט ישראלי.ב נפתח את היום –בריכה יום  – 7.5

 פעילות.אין  –חופשי יום  – 01.5

 מדינתנודברים חדשים ונעסוק בהמצאות המדהימות של נמציא  –ישראליות המצאות  – 00.5
 .הקטנטונת

. , ושנורקלים בחוץ אלמוגtop 94פארק אתגרי  –לעיר הדרומית בארץ יורדים  –אילת ם יו – 08.5
 מועצתי.יום  – נחזור בשעות הערב המוקדמות

בערבוב  של תושבים מקומיים, היום יתקיים שונותסדנאות יתקיימו  –יום מקומי, הבית שלי  – 01.5
 גיל.הקבוצות של 

תי שלנו, נקיים סדנת עטלפים, אש לילה נערוך את הלילה הלבן המסור -לילה לבן  – 01.5-02.5
 .02.5עוד... נסיים בבוקר של ה ו

פונים נמשיך לסדנת עפיבחשכה/הזמנה לשקט, דיאלוג ב נתחיל –מוזיאון הילדים בחולון  – 05.5
 מועצתי.יום  –ונחזור הביתה אחרי הצהריים 

 יום שיקרו בו הרבה דברים מוזרים...  זה הכי כיף שיש הבפיג'מלהישאר  –הפוך יום  – 02.5

 .בסימן צמחים בישראליום , ותמר חכמים בשמשאמנון  –בריכה יום  – 07.5

 בגדול, נכין לוכדי חלומות ועוד. שכולו חלומות, נכיר אנשים שחולמיםיום  –בגדול לחלום  – 88.5

ליד  , יער חדש של בני המושביםלימוניםהשבטים האבודים ביער מחנה  –קיץ מחנה  – 80-81.5
 .צפת

 .מהנה כולם יחדאת פעילות הקיץ בערב  נסגור – פעילות סיום – 82.5

 

 


