
״הנה בא הקיץ, 
 והשמש בי יודעת לטפל. 

קיץ, 
 שהגבול הדק בין חלום למציאות 

 הולך ומתערפל,
המצב הולך ומשתפר...

- אהוד מנור

פעילויות קיץ לבוגרי כיתות ז׳-ט׳

פעילויות קיץ לבוגרי כיתות ט׳-יב׳
בחודש אוגוסט יתקיימו לילות 

"באבלילה" ברחבי הישובים, 

עקבו אחר הפרסומים!

קייטנות קיץ

מחנות ספורט

טיול קיץ חוגי סיירות ה'-ו'
2-4.7.2017 | בגליל העליון מנחל כזיב לקיבוץ סאסא

מחנה קיץ בני המושבים לבוגרי ד׳-ו׳
בצת  בנחל  מים  טיולי  בגליל,   |  16-18.7.2017
ובמג'רסה, לינה בעין זיתים. מחיר: ₪350 למשתתף

פעילויות קיץ לבוגרי כיתות ד׳-ו׳

ביה״ס של החופש הגדול - לבוגרי כיתות א'-ג'

noar@arava.co.il | 054-4369766 | עדי לב - מנהלת מחלקת נוער
tarbut@arava.co.il | 052-5450821 | צופית לזראה - רכזת תרבות וקייטנות

ההרשמות והתשלומים מתבצעים דרך אתר האינטרנט של המתנ"ס
www.hugim.org.il/arava.htm

פרטים נוספים על האירועים ועל שעות ההסעות באפליקציית ׳מקומי׳
* הזכות לשינויים שמורה.

קיץ נעים ובטוח!
מחלקת חינוך ומתנ"ס ערבה
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קיץ על גלגלים לבוגרי ז'-ט'
30.7-3.8.2017 | ימים א׳-ה׳ 

חמישה ימים רצופים ליד הים! לינה וארוחות בפנימיית 
הדסה נעורים בבית ינאי. 

בתכנית: פארק מים שפיים, ים, ערב "ציפורלה" עם נוער 
עמק חפר, רחצה לילית, לונה פארק תל אביב. לינת "זולה" 

בלילה הראשון ביער אלכסנדר.

מחיר: ₪1,080 למשתתף
אישור ההשתתפות כולל התחייבות לכללי התנהגות 

הולמים.
צוות: עדי לב והמדבי"ם. 

מספר מקומות מאוד מוגבל!

מסעות וטיולים 
23-26.7 - מסע פלמ"ח בני המושבים לבוגרי כיתות ז'  

מחיר: ₪560   
23-26.7 - מסע בעקבות לוחמים בני המושבים לבוגרי  

כיתות ח' - מחיר: ₪560  
 10-12.7 - טיול קיץ חוגי סיירות, מאיזור החרמון אל   

מקורות הירדן.  

פעילות אזורית 
13.7 חדר בריחה במתנ"ס – אחה"צ

16.8 ליל ירח בעין יהב 20:30-23:00 - לבוגרי ז׳-ח׳
27.8 מסיבת סוף הקיץ בבריכה בעין יהב,     

מכיתה ח' ומעלה   

5.7 | 20:30 | פסטיבל מתגייסים בבריכה בעין יהב
10.7 | שמעונל'ה - פסטיבל מוסיקה לנוער במ.א. בני שמעון, בהשתתפות מועצות שכנות

13.7 | 20:00 | חדר בריחה במתנ"ס 
23.8 | כיף מדריכים באילת

27.8 | מסיבת סוף הקיץ בבריכה בעין יהב

חדש!

מחנה מוזיקלי בערבה לבוגרי ה׳-ט׳
 6-10.8.2017

חמישה ימים של עשייה מוסיקלית משותפת לנגנים 
הצעירים בערבה, לתלמידי מוסיקה מרחבי הארץ וממשלחת 
תלמידי מוסיקה מבלארוס. נגינה בהרכבים, סדנאות ניצוח, 
עיבודים מוסיקליים, הפקת אולפן ועוד.. אירוח בבתים, 

ארוחות משותפות ופעילות חברתית מגוונת.

רכז הקייטנה: רומן מורדכוביץ
מחיר: ₪950 למשתתף

קייטנת ריגול רובוטי - לבוגרי א׳-ו׳
8:30 - 13:30 | 6-10.8.2017

קייטנה מיוחדת בחסות משרד המדע, 
ובהדרכת Ytek – חברה הפועלת בטכניון. הילדים ילמדו 
את יסודות התכנות באופן עיוני ומעשי, ויכירו, יבנו ויתכנתו 

רובוט ומתקנים מעניינים נוספים.

מחיר: ₪80 בלבד למשתתף!
הרשמה עד ה-9.7.2017 - כל הקודם זוכה.

קורס קיץ במחול - לבוגרי א׳-ו׳
8:30 - 13:30 | 6-10.8.2017

הקורס מיועד לתלמידים ותיקים וגם כהכנה אישית 
לתלמידים חדשים. עבודה על טכניקה, היפ-הופ, פלמנקו.

רכזת הקייטנה: אורנה אסף מלכה
מחיר: ₪650 למשתתף

חדש!

מחנה אימונים - כדורסל ללא הפסקה
9-13.7.2017 | 13:00 - 8:00 | לבוגרי ד׳-ט׳

מחנה אימונים מקצועי: שיפור יכולות אתלטיות, שיפור 
היסודות בכדורסל, אליפות יד הזהב, 1x1 skills,  משחקים 

5x5 4x4 , טורניר כדורסל, משחקי נופש

מאמן: רונאל רימון תמים וצוות מדריכי כדורסל
מחיר: ₪650 למשתתף

הילדים יקבלו תלבושת ״כדורסל ללא הפסקה בערבה״, 
ולחמנייה ושתייה מידי יום

הרשמה עד ה-30.6.2017
מחנה ג׳ודו - לבוגרי א׳-ו׳
8:00 - 13:00 | 23-27.7.2017

העמקת יסודות הג'ודו, כושר גופני, קואורדינציה, מהירות 
וגמישות, משחקי כדור התורמים להתפתחות הגופנית 

של הילד. 

מאמן: יעקב דרק
מחיר: ₪650 למשתתף

הילדים יקבלו מידי יום לחמנייה ושתייה
הרשמה עד ה-9.7.2017

מחנה ספורט – לבוגרי א׳-ג׳
8:00 - 13:00 | 23-27.7.2017

התנסות בפעילות גופנית מגוונת: התעמלות קרקע עם 
רחלי רז, כדורגל עם אופיר שלוש, כדורסל עם רונאל 
תמים, ג'ודו עם יעקב דרק, משחקי ספורט ואתלטיקה. 

רכזי הקייטנה: יהודה סבן ורעות שיפמן צורף
מחיר: ₪650 למשתתף

הילדים יקבלו מידי יום לחמנייה ושתייה
הרשמה עד ה-9.7.2017

חדש!

2-20.7.2017 | ימים א׳-ה׳, 13:00 - 8:00
רכזות הקייטנה: צופית לזראה ורינת בן זימרה

הפעילות תתקיים במתחם ביה”ס היסודי ומתקני המתנ”ס.
כל הקייטנה, ₪300 בלבד למשתתף למשך   מחיר: 

אין אפשרות להירשם לשבוע בודד.

2-6.7 - שבוע אומנות שימושית
יצירה בפסיפס עם דליה מטמון ועדנה שגב – לימוד 
טכניקת העבודה בפסיפס, יצירת עבודות אישיות ופרויקט 

קבוצתי של משחק רצפה ענק. 

או
יצירה בעץ ובד עם מור שבתאי וחגית פרי. נגרות ובובנאות, 

ופרויקט קבוצתי של בניית תאטרון בובות. 
הפנינג סדנאות אומנות לסיכום השבוע.

9-13.7 - שבוע חי-צומח-דומם-מדע!
הכרות עם תופעות מדעיות ומנגנונים מעניינים אצל 
בעלי חיים, מיצוי צמחים, ארכיאולוגיה, צפרות ותעופה, 
בהדרכת צוות ״חממת הערבה” – גמר להב, צליל בן זהב 
ועפרה נתן. פעילות סיכום במוזיאון מדע נייד בעקבות 

ממציאים ומגלים, בתמיכת היחידה הסביבתית. 

16-20.7 - שבוע אומנות הקרקס
סדנאות ג'גלינג ואיזונים - זריקת חפצים, איזון חפצים, 
הליכה על קביים, חד אופן, ומופע קרקס לסיום. מדריך 
ראשי – תום אילון, איש קרקס, מורה מקצועי לקרקס 

ומייסד קרקס הנגב. 

חווייתי עם מתנדבים  יומי  בנוסף, שיעור אנגלית 
אוסטרליים, פעילות סיום בבריכה, מפגש הורים וילדים 
ב-19.7 אחה”צ. הילדים יקבלו כל יום לחמנייה עם 

ממרחים וירקות.

קיץ על גלגלים לבוגרי כיתות ד'-ו'
31.7-2.8 , 24-26.7 | ימים שני-רביעי

קבוצה נפרדת לשכבת ו' )תלוי הרשמה(

24.7 – יום ספורט בבריכה בערבה | 10:00-14:00
25.7 – סרט ובאולינג בבאר שבע 

יציאה מהערבה בשעה 9:00   
26.7 – סופרלנד | יציאה מהערבה בשעה 12:00

31.7 – פארק המים שפיים | יציאה בשעה 9:00 מהערבה
– יוצרים סביבה בפארק ספיר -  1.8

פעילות יצירה סביבתית | 17:00-19:30   

– אקשן פארק מושב לכיש | יציאה בשעה 10:00  2.8

רכזת הקייטנה: מיכל בראמי
מחיר: ₪890 למשתתף לכל התכנית. אין אפשרות 

להירשם לפעילויות בודדות. 
מספר מקומות מוגבל! מהרו להרשם.

פעילות אזורית לבוגרי ד'-ו'
6.7 | 20:30-22:00 | מאסטר שף בעין יהב

14.7 | 9:00-12:00 | חדר בריחה במתנ"ס
12.8 | 20:30 עד הבוקר | ליל מטאורים – טיול לילה


