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 ההשתתפות בהרשמה מראש  
 :  באתר המרכז הקהילתי

www.misgavcenter.org.il 

 וטריאתלון  אופניים 
 08:30-13:00בין השעות  14-16/4/19  בתאריכים

 במשגבהיער   את אופני השטח והטבע במרחביפעילות המשלבת 
 הפעילות תתמקד בשיפור מיומנויות וכושר הרכיבה  

 תוך העשרה בנושאי הטבע ומיומנויות שטח מאתגרים ומגוונים בסגנון
 ..(ועודהתמצאות , צמחיה,אש הדלקת )

   טימשגבמדריך בקבוצת הטריאתלון של  -גוטליבנדב : הקייטנהמדריך 
 .מדריך חוגי סיירות וסדנאות הישרדותבנוסף 

  ז-הפעילות לבנים ובנות כיתות ד
 במהלך הקייטנה השחקנים יתאמנו על תפיסות זריקות וחבטות 

 מאמן נבחרת ישראל לילדים   -מדריך הקייטנה לואי מילר
 בענף הבייסבולומדריך 

 ב''מארהכחלק מהקייטנה יגיע מאמן מקצועי 

 ענף הבייסבול
 08:30-13:00השעות בין  14-18/4/19  בתאריכים

 פעילות פסח
2019 

  

14-15/4 
 יומיים של צלילה  
 לעולם מרתק של  
 מבוכים ודרקונים

8:30-13:00 
.  הגעה למשגב באופן עצמאי

 היוםפיזור לישובים בסיום 
 

14-16/4 
 בשיתוף   העשרהמחלקת 

  לגלישהאלמוג בית ספר גל "
,  מזמין אתכם לחוויה אחרת

 .חינוכית ואיכותית, מעצימה
 9:30יציאה ממשגב ב 

 16:45חזרה לפיזור בשעה 
כולל הסעות הלוך חזור לים 

 לישוביםופיזור 
 

 מבוכים  

 ודרקונים

 מחנה 

 גלישה 

   04-9902328: לפרטים
netak@misgav.org.il 
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 תתקיים פעילות פסח לילדי אופניים וטריאתלון ילדים 14-16/4/19  בתאריכים
 .08:30-13:00בין השעות 

 .היער במשגב  פעילות אשר משלבת את אופני השטח והטבע במרחבי
 הפעילות תתמקד בשיפור מיומנויות וכושר הרכיבה  

 תוך העשרה בנושאי הטבע ומיומנויות שטח מאתגרים ומגוונים בסגנון
 ..(ועוד התמצאות,צמחייה,אשהדלקת )

  טימשגבמדריך בקבוצת הטריאתלון של  -מדריך הקייטנה נדב גוטליב
 .ובנוסף מדריך חוגי סיירות וסדנאות הישרדות

 פעילות פסח
2019 

 וטריאתלון  אופניים 
 .08:30-13:00בין השעות   14-16/4/19  בתאריכים

 במשגבהיער   את אופני השטח והטבע במרחביפעילות המשלבת 
 הפעילות תתמקד בשיפור מיומנויות וכושר הרכיבה  

 תוך העשרה בנושאי הטבע ומיומנויות שטח מאתגרים ומגוונים בסגנון
 ..(ועודהתמצאות , צמחיה,אש הדלקת )
   טימשגבמדריך בקבוצת הטריאתלון של  -נדב גוטליבמדריך הקייטנה 

 .ובנוסף מדריך חוגי סיירות וסדנאות הישרדות

  ז-דכיתות הפעילות לבנים ובנות 
 וחבטות  זריקות  ,תפיסותבמהלך הקייטנה השחקנים יתאמנו על 

 וישחקו עם שחקנים מנבחרת ישראל ב''מארהמאמן מקצועי כחלק מהקייטנה יגיע 

 ענף הבייסבול
 08:30-13:00בין השעות   14-18/4/19  בתאריכים
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 מגוונתתוכנית , צוות מקצועי
 .ספורט חדש משגבבאולם 

 יום ללא עלות למתעמלי משגב* .כולל הסעות בחזור, ח ליום"ש 90עלות 

 ההתעמלותענף 
 08:30-13:00בין השעות   14-18/4/19  בתאריכים


