תכנית קיץ ז'-יב'
חודש יולי
שני

ראשון

שלישי

 1.7י"ח תמוז

 2.7י"ט תמוז

 3.7כ' תמוז

קורס מד"צים

קורס מד"צים

קורס מד"צים-
חוזרים

 8.7כ"ה תמוז

 9.7כ"ו תמוז

 10.7כ"ז תמוז

לילה לבן
י'-יב'

פעילות עם יפתח מטוס
 15.7ג' אב

ערב גמר מונדיאל
ופיצות -הקרנה
במועדון

טורניר כדורגל ז-ח-ט
18:00
גבע

רביעי
 4.7כ"א תמוז

פאנל אנשי צבא
שאלות ותשובות
יא-יב
 11.7כ"ח תמוז

חמישי
 5.7כ"ב תמוז

ערב ז'-ט'
ג'אסט דאנס

שישי
 6.7כ"ג תמוז

ניקיון המועדון -שכבה
בוגרת

 12.7כ"ט תמוז

ניקיון המועדון -שכבה
בוגרת

יוצאים בשלישי-
שפיים
חצי גמר מונדיאל-
הקרנה במועדון

 16.7ד' אב

הכנת מדריכים
פלמ"ח ובעקבות

 17.7ה' אב

יוצאים בשלישי -פארק
אתגרי

 18.7ו' אב

הכנת מדריכים פלמ"ח
ובעקבות

הכנת מדריכים פלמ"ח
ובעקבות

 22.7י' אב

 23.7י"א אב

 29.7י"ז אב

 30.7י"ח אב

 24.7י"ב אב

יוצאים בשלישי-
קאייקים בכפר בלום
פעולת הכנה למחנה
ז'-ח'
 31.7י"ט אב

יוצאים בשלישי -חדרי
בריחה בקריות
מסע פלמ"ח /בעקבות

מסע פלמ"ח /בעקבות

 25.7י"ג אב

 19.7ז' אב

טורניר משחקי וידאו
י'-יב'
 26.7י"ד אב

מועדון פתוח

 20.7ח' אב

ניקיון המועדון -שכבה
בוגרת
 27.7ט"ו אב

ניקיון המועדון -שכבה
בוגרת

חודש אוגוסט
שני

ראשון

רביעי

שלישי
 1.8כ' אב

מסע פלמ"ח /בעקבות
 5.8כ"ד אב

 6.8כ"ה אב

ערב בנות
ז-יב

 12.8א' אלול

מד"מים/מש"צים

 19.8ח' אלול

 13.8ב' אלול

טורניר משחקי וידאו
ז'-ט'
 20.8ט' אלול

פרידה מנועה
הגרעינרית
 26.8ט"ו אלול

 27.8ט"ז אלול

שבוע הכנת מערכת

שבוע הכנת מערכת

 7.8כ"ו אב

יוצאים בשלישי אקווה
כיף ז-יב
 14.8ג' אלול

 8.8כ"ז אב

מסע פלמ"ח /בעקבות
 9.8כ"ח אב

לילה לבן ז'-ט'
מד"מים/מש"צים
 15.8ד' אלול

לילות לבנים במושב-
"לייזר טאג"
ז'-יב'
 21.8י' אלול

חמישי
 2.8כ"א אב

מד"מים/מש"צים
 16.8ה' אלול

נסיעה לים
ז'-יב'
 22.8י"א אלול

 23.8י"ב אלול

פוייקה  -זח"ט

 28.8י"ז אלול

שישי
 3.8כ"ב אב

ניקיון המועדון -שכבה
בוגרת

 10.8כ"ט אב

ניקיון המועדון -שכבה
בוגרת
מד"מים/מש"צים

 17.8ו' אלול

ניקיון המועדון -שכבה
בוגרת
 24.8י"ג אלול

ניקיון המועדון -שכבה
בוגרת
 29.8י"ח אלול

טורניר כדורשת נערות
(ז-יב)

פרידה מזיו

שבוע הכנת מערכת

שבוע הכנת מערכת

 30.8י"ט אלול

 31.8כ' אלול

ניקיון המועדון -שכבה
בוגרת
שבוע הכנת מערכת

שבוע הכנת מערכת

הסבר על פעילויות השיא בקיץ
 oמסע פלמח לכיתות ז' -
יתקיים בתאריכים . 7..3-8.2..2
המסע לוקח אותנו לימים שלפני קום המדינה – תקופת הפלמ"ח .התבוננות ציונית בהיווצרותו של צבא ומדינה ,שנוצרו מתוך התארגנויות להגנת המולדת ,כמו
ארגון הפלמ"ח על לוחמיו האמיצים שלא נחו עד להכרזה על הקמת המדינה וכינונו של צבא ההגנה למדינת ישראל
במסע החניכים יכנסו לאווירת התקופה בנעלי ובבגדי אנשי הפלמ"ח ויחשפו למורשת ולסביבה בה לחמו הלוחמים האמיצים .
המסע מתקיים באזורים :הר מירון ,צפת ,בירייה ,ומסתיים בחופי הכינרת בפעילות הפלי"ם.
יום שני ה: 7/30-קליטה והורדת תיקים בחירבה חוממה ,נסיעה לתחילת מסלול )שני הטורים מתחילים באותה נקודה( ומטיילים בטורים נפרדים -טור א עושה את
נחל נריה וטור ב את נחל מורן ,סיום מסלול ולינה בחניון חירבה חוממה .
יום שלישי ה : 7/31-יציאה מוקדמת בבוקר מהחניון ועלייה אל הר המירון ,טיול בשביל הפיסגה ,תצפית במצפור נריה וירידה מהמירון עד לחניון המירון שם נעביר
את הלילה .
יום רביעי ה: 8/1נצא מחניון המירון ונטייל בנחל עמוד ונחל שכוי במקביל.נעבור בבריכות השכוי ונעלה משם עד ליער ביריה ומצודת ביריה .לקראת ערב נבצע את
הפריצה למצודה ושם גם נלון-בחניון מצודת ביריה .
יום חמישי ה: 8/2-ניסע אל חוף הכינרת ושם נבצע את פעילות ה-פלי״ם -פעילות  odtחווייתית במים ,ומשם נתפזר לבתים
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 oמסע בעקבות לוחמים לכיתות ח'-
יתקיים בין התאריכים .7..3-8.2..2
מסע "בעקבות לוחמים לשלום" מפגיש את החניכים עם מורשות הקרב ואתרי הקרבות בהם לחמו חיילי צה"ל במלחמות ישראל השונות.
המסע עוסק בדילמות ובהיבטים השונים הקשורים לאהבת הארץ ,ציונות ,ערכי האדם במלחמה ,והכל מתוך נקודת מבט היסטורית ,גיאוגרפית ובעיקר ערכית .
מטרתו של המסע היא בעיקר לייצר חיבור רגשי של החניך אל ארץ ישראל ,חינוך לאהבת הארץ ,הכרת ההיסטוריה והקרבות הקשים אשר בהן התמודד צה"ל
ולהוקרת החיילים אשר הקריבו נפשם למען המדינה תוך שמירה על הערכים המקודשים לעם היהודי ולצה"ל.
יום שני ה : 7/30-קליטה והורדת תיקים בקופות החרמון ,עליה להר החרמון ,מצפה חורן ומשם להר חבושית ,ירידה לעיקול הבושרי ולינה בחניון סמוך לקופות
החרמון.
יום שלישי ה: 7/31-יציאה מוקדמת בב וקר מהחניון והליכה דרך שביל הגולן בנחל גובתה ,נעלה למצפה נמרוד ,נרד לברכת רם ומשם נלך לחניון תל אל קצעה שם
נלון.
יום רביעי ה: 8/1נצא מהחניון ונמשיך על שביל הגולן להר אודם ,דרך אנדרטת פלס"ר , 3נמשיך לחרמונית ,משם לאנדרטת עוז  33ונסיים ביער בראון
יום חמישי ה: 8/2-נבצע שייט קייאקים וסיכומי מסע בכפר בלום ומשם נתפזר לבתים
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 oנסיעה לים ז'-יב'.
קיום הפעילות מותנית במספר נרשמים .פרטים נוספים יינתנו בהמשך.
 oיוצאים בשלישי:
המיני פיי כבר פתוח .הרשמה עד ה .7.7.18 -מרבית הפעילויות יתקיימו במהלך היום (יציאה בבוקר) ,רק פארק אתגרי נצא בסביבות  .0:..כדי שנגיע למקום
כשיהיה נעים למרות שהוא מוצל.

 oפעילות 'לילות לבנים' מטעם המועצה" -לייזר טאג":
פעילות ע"י מפעיל חיצוני המגיע אלינו למושב(.רן קאשי)
פרטים בהמשך
 oלילות לבנים כיתות י'-יב':
פעילות עם יפתח מטוס לתוך הלילה
פרטים נוספים בהמשך
לקראת כל פעילות ספציפית אודיע מראש על שעות ואם יש צורך להביא או להכין משהו מראש.
שיהיה לנו קיץ מעולה ועשיר בפעילות 
נמצאת כאן לכל שאלה,
עמית.

*יתכנו שינוים בתכנית במהלך חודשי הקיץ

