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 2019אירועי קיץ  –דף מידע 

חגלהמושב 
 *כל ההרשמות לכל האירועים

 יהיו זמינות ופתוחות במיני פיי
 

  :בקיץ התנועהירועי א

מותנית בשיחה עם המד"בית ובהתחייבות להיות חלק ממערך  *היציאה לקורס קורס למסיימי י'

 התנועתי בשנה הקרובה .

  מסיימי י' -מיועד

קורס מדריכים מתקדמים מיועד למסיימי י' שכבר עברו שנת הדרכה /פעילים אחת . -המפעל תיאור

תנועתי, מנהיגותי וחברתי . חניכי הסמינר יבחנו את -ערכי, מקצועי -סק בארבעה צירים מרכזייםהסמינר עו

 .שנת ההדרכה שכבר עברו ויבחנו את תפקידם ומקומם כמחנכים בתנועה

  

 12.8-7 -תאריך

 852.5-מחיר מסובסד

  10.7-תאריך אחרון להרשמה

 

 ממערך חלק להיות ובהתחייבות בית"המד עם בשיחה מותנית לקורס היציאה* מסיימי יא'קורס 

 . הקרובה בשנה התנועתי

  'מסיימי יא- מיועד

לבוגרי כיתות יא , מכשיר את הנערים והנערות ברמה  יועדירה( , מ)מלווי שכבה צעסמינר  -תיאור המפעל

רעיונית ומקצועית למילוי תפקידם כמש"צים ביישובים . במהלך הסמינר ילמדו החניכים כיצד ללוות צוותי 

 הדרכה , לייצר תוכן בסניף ויבחרו לקחת אחריות על התנועה ביישוב.

 

 13.8-7-תאריכים

 ₪  852.5-מחיר מסובסד

 10.7 -תאריך אחרון להרשמה

 

 בוגרי שכבת ז'מסע 

 ' בוגרי כיתות ז -מיועד

בהיווצרותו תקופת הפלמ"ח . התבוננות ציונית –המסע לוקח אותנו לימים שלפני קום המדיה -תיאור מפעל

של צבא ומדינה שנוצרו מתוך התארגנות להגנת המולדת , כמו ארגון הפלמ"ח על לוחמיו האמיצים שלא 

ירת ונחו עד הכרזה על הקמת המדינה וכינונו של צבא ההגנה למדינת ישראל . במסע החניכים יכנסו לאו

 חמים האמיצים . התקופה בנעלי ובבגדי אנשי הפלמ"ח ויחשפו למורשת ולסביבה בה לחמו הלו

 

 1.8-29.7– תאריך

 ₪  680-מחיר

 10.7– תאריך אחרון להרשמה
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 'ח שכבת לבוגרי לשלום לוחמים בעקבות מסע

 לבוגרי שכבת ח' -מיועד

 מסע "בעקבות לוחמים לשלום" מפגיש את החניכים עם מורשות הקרב תיאור המפעל:

 ואתרי הקרבות בהם לחמו חיילי צה"ל במלחמות ישראל השונות. מטרתו של המסע היא

 בעיקר לייצר חיבור רגשי של החניך אל ארץ ישראל, חינוך לאהבת הארץ, הכרת

 ילים אשר הקריבוההיסטוריה והקרבות הקשים אשר בהן התמודד צה"ל ולהוקרת החי

 נפשם למען המדינה תוך שמירה על הערכים המקודשים לעם היהודי ולצה"ל. המסע מחנך

 אנו מדגישים את השלום כקו מנחה לקיומנו -בו בזמן לערך השלום ולשלילת המלחמה 

 כאדם וכמדינה עצמאית.

 

 1.8-29.7 :תאריך

 ש"ח 680 מחיר:

 7.10 תאריך אחרון להרשמה:

 

 ו-מחנה קיץ ד

 מסיימי ו'-מסיימי ד' מיועד:

 ו מהווה את חוויית הקיץ האולטימטיבית עבור-מחנה הקיץ לכיתות ד תיאור המפעל:

 מחוזית. במהלך הטיול יטיילו הילדיםהחניכים הצעירים בתנועה. הטיול מתנהל במתכונת 

 , יתנסו בבנייה מחנאית, יעברו תוכן ופעולות עם( חלקם מסלולי מים)במסלולים 

 המדריכים וגם יחוו חוויה אישית וחברתית במפגש עם כל חניכי המחוז.

 

 23.7-21 :תאריך

 ₪  490: מחיר

 7.1 אחרון להרשמה:תאריך 

 

 סמינר ט'

 מסיימי כיתה ט' מיועד:

סמינר הדרכה המיועד להכשיר את חניכי שכבת ט' לפעילות חברתית בסניף, במסגרת  תיאור המפעל:

שבהם יקבלו כלים להדרכה, העברת ימים  10הדרכה או פעילות כחלק מתנועת הנוער, יצאו החניכים ל

תוכן ופעילויות, עמידה מול קהל והתנסות בבנייה מחנאית. לאחר סיום הקורס, ישתבצו המד"צים בתפקידי 

 הדרכה/ פעילות בסניף.

 

 72-23.6. :תאריך

 יער חנתון: מיקום

 ₪  1,395: מחיר

 14.5 תאריך אחרון להרשמה:
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  :עי קיץ מועצתייםאירו

  "הישיבה"

 . בזולה יהיה אוכל בתשלום סמלי )פיצות , 21:00-00:00בין השעות  חגלהמוקד בילוי שייפתח בזולה של 

 ועוד דברים שווים( שתיה קלה , משחקים ומוזיקה . מלבי 

 ה .ילאוכל ולשתירק הרשמה מראש. יהיו עלויות סמליות ואין הפעילות היא ללא תשלום 

 :יב' בתאריכים-הישיבה תפתח לשכבות ט'

4.7 

11.7 

18.7 

25.7 

 

 ח בתאריכים:-הישיבה תפתח לשכבות ז

1.8 

8.8 

15.8  

 

  ב ליםקו הצהוה

 .וסט בימי שלישיאוג-הפועל בחודשי יולי)חוף בית ינאי( קו לים 

 16:00 :, שעת חזרה11:00שעות איסוף מהישוב: 

לגבי השתתפות בנסיעה  16:00עד השעה  –יש לעדכן את רכז היישוב/האשכול יום לפני הנסיעה **

 .למחרת

  

תשלום והרשמה ע"י מכירת כרטיסיות מראש אצל רכזי הנוער ביישובים  :תאריך אחרון להרשמה

 26.6עד תאריך 

 

 קווי לילה

סביבה פעמיים בשבוע בימי מועצה אזורית עמק חפר תפעיל מערך קווי לילה עבור בני הנוער של העמק וה

 . שני וחמישי, לארבעה מוקדים: קניון וילג' חדרה, קניון אם הדרך, סינמה סיטי פולג ותחנה מרכזית נתניה

שירות ההסעות השיתופיות החדש יאסוף בני נוער ממספר ישובים קרובים על ידי הרשמה באפליקציה 

   ית.ייעוד

 . בקווי הלילה לחזור בבטחה לביתם גם בסיום הבילוי בני הנוער יוכלו להיעזר



זרעי קיץ באים  מעוררים ערגונות כרונותיזמעירים , נישאים ברוח זרעי קיץ"

 "...הולך להיות ורומזים איזה קיץ בנחיריים

 
 

לאחר מועד זה  .23.6למשלמים עד תאריך ₪  100שימוש חופשי בשירות יעלה  תשלום והרשמה:

 .₪ 150השירות יעלה 

 לפרטים נוספים ורישום לשירות יש להיכנס לקישור הבא

 לינק להורדת האפליקציה כאן

 

 מגרשים מוארים : 

 'יב-'ז: : מיועד 

 מגרש כדורסל בחגלה -מיקום

 3.7 : תאריך

 00:00-21:00: שעות

 כולם מוזמנים .  –אין הרשמה מראש , הפעילות ללא עלות  •

עילו את מתחמי הספורט והסדנאות שיפיקט מופעל על ידי מאמנים מקצועיים הפרו  -הפעילותתיאור 

 במתחם יהיו משחקי כדור ומתחם אימונים . 

ספורטיביים משחקים גילאית משותפת ולקיים -הנות מחוויה ספורטיבית ביןימטרת הפעילות היא ל •

 רה חברית ונעימה .ויבאו

 

 הרפסודיה : 

 

 מסיימי יב' -מסיימי ט' -מיועד

מושב ונשוט הנוער מהשלושה ימים מטורפים בכנרת שבהם נבנה רפסודה ענקית עם כל -תיאור פעילות

 מעבר לכל דמיון! –לרוחבה של הכנרת . כמה מטורף זה יכול להיות את שואלים את עצמכם? 

 בואו קחו חלק בחוויה חד פעמית של גיבוש , יצירת משהו ביחד וחוויה כוללת מטורפת ויאללה תרשמו! 

 

 6.8-4-תאריכים

 כנרת -מיקום

  ₪  640-מחיר

  20.6-תאריך אחרון להרשמה

  10.7-תאריך אחרון לביטול

 

  -שבוע עבודה

 מסיימי יב'-מסיימי ט' -מיועד

ונעבוד בעבודה חקלאית עם חברים מהמושב וביום האחרון נלך לבלות שלושה ימים בהם נתנסה  -תיאור

 באקווה כיף בכנרת.

 

https://calcalit.activetrail.biz/KAL2019
https://gett.com/il/diresnt/
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 17.7-14-תאריכים

 קיבוץ רביד -מיקום

  ₪  50-מחיר

 2.7-תאריך הרשמה אחרון

 אין אפשרות לביטול.

 

  ח-ז  קייצת  –קז"חנה 

 בוגרי ח-בוגרי ז -מיועד

יולי . הקז"חנה תפתח בטיול  -ימחולקת לכמה אירועים המתפרסים על חודש יונ הקייצת – תיאור המפעל

,  הטיול יכלול טיול לילה בנחל רודד, יום אטרקציות ימיות  25-27.6 –ימים בתאריכים  3זור אילת של בא

 וזמן חופשי בטיילת אילת וטיול זריחה בהר צפחות ולאחר מכן נחזור לעמק . 

 תהיה יציאה לחדר בריחה בת"א  1.7ב

 יציאה לסופרלנד בראשל"צ  – 4.7

 יציאה לפארק אתגרים בפארק הירקון  -8.7

 

 ₪  780:מחיר

 18.6  –תאריך הרשמה אחרון 

 20.6 -תאריך אחרון לביטול עם החזר מלא

 

 'מסיימי ו-'ריכוז פעילויות מסיימי ג

 כל ההרשמות יתבצעו במיני פיי .*יהיו הסעות הלוך והסעות חזור לכל הפעילויות* 

 ו-ד –פארק מים שפיים 

 18.7-תאריך הפעילות

 שפיים-מיקום

 9.7-תאריך אחרון להרשמה

 ש"ח  95-עלות

 לא תהיה אפשרות לביטול 

 

 ו-ד-פארק אתגרים )חבלים(

 25.7-תאריך

 יער קדימה-מיקום

   ₪  50-עלות

  16.7-תאריך אחרון להרשמה
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 ו-קייצת ג

 השבוע המטורף של החופש, שנה שניה שמושב אביחיל הופך כבר למסורת את הקייצת .  -תיאור

 יום בלונה פארק ויום בסינמה סיטי . -ימים במושב ויומיים ימי חוץ  3 -שבוע שלם שבו עושים רק כיף 

 15.8-11-תאריכים

  חגלהמושב  -מיקום

  ₪  365-עלות

 16.7-מועד אחרון להרשמה

 23.7 -מועד אחרון לביטול עם החזר כספי מלא

 

 ג-פעילות כיתות א

 מסיימי ג'-מסיימי א' -מיועד

 שביל התפוזים דרך המועצה .  חדרהיציאה לפארק  – שביל התפוזים

 יהיו הסעות הלוך חזור לפעילות , היציאה בליווי ההורים . 

 14:00, חזרה משוערת:  9:00יציאה בשעה 

 9.7-תאריך

 ₪  60 –עלות 

 .72 -אחרון להרשמהתאריך 

 *לא תהיה אפשרות לביטולים

 *הרשמה במיני פיי

 

 

 

 

 

 

 

 

  קיץ שמח ומהנה,שיהיה לנו 

 יש             
 


