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מחנה כדורסל בנות ובנים ג׳-ו׳

אלירז דאי
מנהל מחלקת נוער 

וצעירים
 050-9916760

noar@arava.co.il

איתמר שטיין
רכז תנועת הנוער החדשה

 054-7915379
itamar626@gmail.com

התכנית מתקיימת 
 בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות.
ייתכנו שינויים.

מעין ריבל
רכזת להב״ה

054-685-5185
lehava@arava.co.il

קיץ נעים ובטוח! 
מרכז קהילה ערבה

הסעות צירים
ביולי-אוגוסט

ימי ג׳, ה׳ 
יציאה מהקצוות

20:00

סיום תכנית דה-וינצ׳י

לבוגרי א'-ג'

לבוגרי ד'-ו'

לבוגרי ז'-ח'

לבוגרי ט'-י״ב

לכל המשפחה

בא בלילה ז׳-ח׳ בצופר

בא בלילה ט׳-י״ב בעידן

תכנית קיץ לנוער יולי 2020

מחנה כדורסל בנות ובנים ז׳ ומעלה - אחה״צ

בית הספר של החופש הגדול ״שחייה״ א׳-ד׳  

בא בלילה ז׳-ח׳ בספיר

ערב מתגייסים י׳-י״ב
מחנה כדורסל בנות ובנים ז׳ ומעלה - אחה״צ

https://www.hugim.org.il/arava-2020.htm       הרשמה באתר מרכז קהילה ערבה

בית הספר של החופש הגדול ״טבע ומדע״ א׳-ד׳

בא בלילה ט׳-י״ב בחצבה

מופע מחול ״אור כזה״

דרייב אין ערבה

מחנה ג׳ודו א׳ ומעלה
מחנה כדורסל בנות ובנים ג׳-ו׳

קורסים ז׳-י״בקורסים ז׳-י״בקורסים ז׳-י״ב

קורסים ז׳-י״בקורסים ז׳-י״בקורסים ז׳-י״בקורסים ז׳-י״בקורסים ז׳-י״ב

קורסים ז׳-י״ב

קורסים ז׳-י״בקורסים ז׳-י״בקורסים ז׳-י״בקורסים ז׳-י״בקורסים ז׳-י״ב
על גלגיליות ״קרקס״ ד׳-ו׳

מופע קרקסבא בלילה ז׳-ח׳ בצוקים

בית הספר של החופש הגדול  ״קרקס וליצנות״ א׳-ד׳

סמינר מדריכים ופעילים שכבת ט׳

https://www.hugim.org.il/arava-2020.htm
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מחנה מוסיקלי בערבה ד׳-ט׳ 

רפסודייה בכנרת י׳-י״א

על גלגיליות ״אתגרים״ ד׳-ו׳

אינטנסיב קיץ במחול ד׳-י״ב

 בא בלילה ז׳-ח׳ 
בעין יהב

בא בלילה ז׳-ח׳ בצופר

טיול בצפון ה׳-ו׳
מסעות בצפון ז׳-ח׳

 בא בלילה ט׳-י״ב 
בעין יהב

בא בלילה ט׳-י״ב בספיר

מדברחוב

סמינר פתיחת שנה מדריכים ופעיליםכיף מדריכים ופעילים אזורי

הכנת מדריכים לטיולי ה׳-ו׳
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בית הספר של החופש הגדול  ״הישרדות״ א׳-ד׳

קורסים ט׳-י״ב

תכנית קיץ לנוער אוגוסט 2020

דרייב אין ערבה

אלירז דאי
מנהל מחלקת נוער 

וצעירים
 050-9916760

noar@arava.co.il

איתמר שטיין
רכז תנועת הנוער החדשה

 054-7915379
itamar626@gmail.com

התכנית מתקיימת 
 בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות.
ייתכנו שינויים.

מעין ריבל
רכזת להב״ה

054-685-5185
lehava@arava.co.il

קיץ נעים ובטוח! 
מרכז קהילה ערבה

הסעות צירים
ביולי-אוגוסט

ימי ג׳, ה׳ 
יציאה מהקצוות

20:00

לבוגרי א'-ג'

לבוגרי ד'-ו'

לבוגרי ז'-ח'

לבוגרי ט'-י״ב

לכל המשפחה

https://www.hugim.org.il/arava-2020.htm       הרשמה באתר מרכז קהילה ערבה

https://www.hugim.org.il/arava-2020.htm

