קיץ בנירית!
להלן לו"ז פעילויות הקיץ שימו

לפרטי כל פעילות המעודכנות:

יוני:
 -14.6יום פעילות אחרון
 -19.6ערב צוות סוגרים שנה
 -17-18.6טיול מתגייסים
 -26.6-5.7קורס מד"צים( -שכבת ט') – יער עזריקם.
*ביקור הורים בקורס מד"צים ב 1.7 -יום ו' ב9:00-12:00

יולי -אוגוסט:
יולי כיף מועצתי ויישובי :שימו





פרטים ועדכונים חדשים!

פעילויות יולי כיף מועצתי בלבד פתוח לשכבות ד-ח אותם ילוו במהלך הפעילויות מדריכים
בוגרים מהישוב וצוות המועצה.
פעילות יולי כיף מועצתי בלבד פתוחה גם לילדי א-ג בליווי הורה בלבד.
פעילויות יולי כיף היישובי פתוח לילדי ו-ח בלבד.
ההרשמה לפעילויות היולי כיף (מועצתי  +יישובי) במיניפיי מספר 3009961
עד לתאריך ה  23.6יום ד בלבד!

 -3.7יולי כיף יישובי( -שכבות ו-ח) -החלקה על הקרח ₪ 110 ,10:00-15:00
*שימו לב מספר המקומות לפעילות זו מוגבל לעד  40ילדים בלבד!
 -3.7פק"ל קובי( -שכבות ז-יב) -החל מ 22:00מפגש חברתי בשעות הלילה בדשא היישוב עם קובי
מדריך המוגנות.
 -3.7הפנינג חופשה בטוחה( -משפחות וילדי א-ו) 17:00-20:00 -בנווה ימין
 -4.7יולי כיף מועצתי( -שכבות ד-ח) -ספארי ₪ 80 ,9:00-13:00
 -5.7יולי כיף יישובי( -שכבות ו-ח)  -פארק הדב הלבן ₪ 100 ,21:30- 18:30
 -6.7יולי כיף מועצתי( -שכבות ד-ח) -סופרלנד ₪ 80 ,21:00 -15:00
 -7.7אומן על הבר עילי בוטנר( -שכבות ט-יב) ,20:00 -פאב שלום שדי חמד
 -7-8.7כיף צוות( -שכבות י-יב)
 -10.7יולי כיף יישובי( -שכבות ו-ח)₪ 85 ,16:00-20:00 ijump -
 -11.7יולי כיף מועצתי( -שכבות ד-ח) -מימדיון ₪ 80 ,9:00-13:00

 -12.7יולי כיף יישובי( -שכבות ו-ח) -סינמה סיטי ₪ 90 ,17:00-20:00
 -14.7יולי כיף מועצתי( -שכבות ד-ח) -לונה פארק ₪ 80 ,15:00-21:00
 -15-16.7הכנת מדריכים מחנה קיץ( -שכבות י-י"ב)
 -17.7מסיבת פתיחת הקיץ( -שכבות ז'-יב) 20:00 -במתן ₪ 20 ,
 -21.7הפנינג סיום קייטנות( -משפחות וילדי א-ו) 17:00-20:00 -בהיכל תרבות במועצה
 -24-26.7רפסודיה( -לשכבות ט-יב) ,בסביבות ה.₪ 600
 -26.7הפנינג חופשה בטוחה( -משפחות וילדי א-ו) 17:00-20:00 -בשדה ורבורג
 -26.7סינימה דרום השרון( -משפחות וילדי א-ו) 11:00-13:00 ,13:00-15:00 -באולם הכנסים
במועצה.₪ 20 ,
 -24.7-4.8קייצת "גיבורים מהסיפורים"( -לשכבות א-ה) 8:00-13:00 ,ימים א-ה,₪ 1,000 ,
הרשמה במיניפיי  3009961עד לתאריך ה 23.6יום ד' בלבד!
 -28.7אמן על הבר עידן עמדי( -שכבות ט-י"ב) ,20:00 -קיבוץ אייל פאב היודלה
 -1-4.8מסע פלמ"ח( -שכבת ז')₪ 540 -
 -1-4.8מסע בעקבות( -שכבת ח')₪ 540 -
 -9-11.8מחנה קיץ( -לשכבות ד-ו) -ביער לביא( ,טרם פורסמה עלות בסביבות ה.)₪ 500
 -15-18.8מסע מנהיגים( -לשכבת ט')₪ 540 -
 -15-22.8סמינר מד"מים מש"צים( -לשכבות י-י"א).₪ 700 -
הרשמה במיניפיי ( )3009961עד ה  7.7יום ה' בלבד!
 -30.8סינימה דרום השרון( -משפחות וילדי א-ו) 11:00-13:00 ,13:00-15:00 -באולם הכנסים
במועצה.₪ 20 ,
 -30.8מופע להקות( -משפחות וילדי א-ו) ,17:00 -היכל התרבות במועצה

שיהיה לנו קיץ נפלא!

