
       

הורים ונוער יקרים, 
אנחנו שמחים להציג בפניכם את תכנית 
מגוונת  תכנית  בנינו  הקרוב.  הקיץ 
תוכן  בעלות  פעילויות  ליצור  במטרה 
מהנה  חברתי  למפגש  הזדמנות  מעניין, 
והלילה(  הערב  בשעות  )בעיקר  ובטוח 
תנועת  של  הקיץ  במחנות  והשתלבות 
לנסוע  נהדרת  הזדמנות   – בני המושבים 
חניכים  עם  ולהיפגש  יפים  למקומות 

ממקומות אחרים בארץ.

אנחנו מזמינים אתכם לתכנן את נסיעות 
הקיץ שלכם לפי התכנית, ולשמור את  

הלוח על המקרר.
מאחלים חופשה בטוחה, מהנה ומלאה 

בעניין, פעילות ועשייה.
עומדים לרשותכם,
צוות מחלקת נוער

אבשלום הנדל פרג - רכז בני המושבים 
050-5956855

 אסף חבר - אחראי באבלילה
053-5229060

עדי לב - מנהלת מחלקת נוער
054-4369766

הרשמה
חלק מהפעילויות דורשות הרשמה 

ותשלום מראש! 
ההרשמה דרך אתר האינטרנט של 

 המתנ"ס:
www.hugim.org.il/arava.htm

ועל שעות  על האירועים  נוספים  פרטים 
ובאפליקציית  המדב"ים  אצל   - ההסעות 

'מקומי' בטלפונים הניידים.

נוער ערבה פעילות קיץ 2016
ה ר ב ח ף  ג א
פשיעה ומניעת 

יתכנו שינויים. שימרו על ערנות...

רכז הפעילות: אסף חבר
ליווי: נעה טלשיר

באבלילה יתמקד השנה במספר 
ערבים איכותיים במיקום נוח ונעים.

בתכנית: ערב אפריקה, ערב 
רוקנרול, ערב סקס ויוגה

פעילויות לבוגרי כיתות ד'-ו'
פעילות ליל ירח בצוקים | 19:00-21:30  3/7

מעגל מתופפים ומשחק דגליים, הסעות מכל הישובים  
טיול תנועה בהרי ירושלים  8-10/8

לינה בעין חמד, טיול בשביל המעיינות,   
350 ש"ח  ,ODT פעילות  

חדר בריחה  לכיתות ו׳ בלבד  21-22/8
פעילות חווייתית לפתרון חידה בלשית, 30 ש״ח  

פעילות ליל ירח | 19:00-21:30   22/8
פעילויות רבות במסגרת הישובים פרטים אצל המדב"ים   

פעילויות לבוגרי ט' - יב'
באבלילה ערב סקס ויוגה בגמלייה  21/7

רפסודיה     24-26/7
שלושה ימים על שפת הכינרת. ערב תרבות, מסיבה     

עברית, וכמובן בניית רפסודה וחציית הכנרת, 450 ₪   
באבלילה  28/7

ערב תאטרון פלייבק בגמלייה  
כיף צוות הדרכה )מדריכים ופעילים בתנועה בלבד(   11-12/8

נסיעה לצפון ליומיים חווייתיים של כיף  
מסע מנהיגים )לבוגרי ט' בלבד(  15-18/8

550 ש"ח  
קורסי מדמ"ים ומשצ"ים   16-22/8

חוג משוטטים י-יב   17-21/8
פרטים אצל אבשלום  

באבלילה  20/8
ערב אפריקה בגמלייה  

חדר בריחה  21-22/8
פתרון חידה בלשית, לפי שכבות גיל. 30 ש"ח  

מסיבת סוף הקיץ וערב רוקנרול   25/8

פעילויות לבוגרי כיתות ז'-ח'
ערב בריכה בספיר | 20:00-23:00   7/7  

אקרובאלאנס, מופע אש, זומבה, הולה הופ ופיצות  
מסע פלמ"ח )בוגרי ז' בלבד(   1-4/8 

מסע נודד באזור הר מירון 540 ₪  
מסע בעקבות לוחמים )בוגרי ח' בלבד(  1-4/8

מסע נודד מהחרמון לעמק החולה 540 ₪   
 19:00-21:30 פעילות ליל ירח |   18/8

חדר בריחה  21-22/8
פעילות חווייתית לפתרון חידה בלשית, 30 ש״ח  

מסיבת סוף הקיץ וערב רוקנרול  23/8
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ערב באבלילה

חדר בריחה

טיול תנועה בהרי ירושלים

על גלגלים
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ערב באבלילה
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 לבוגרי ד'-ו'    לבוגרי ז'-ח'   לבוגרי ט'-יב'

יש להירשם מראש לטיולי התנועה. ההרשמות והתשלומים מתבצעות דרך אתר האינטרנט של המתנ"ס, ולא דרך המד"בים. 
פרטים נוספים על האירועים ועל שעות ההסעות באפליקציית 'מקומי', )ניתן להוריד באתר המתנ"ס( או אצל המדב"ים.
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קורסי מדמ"ים ומשצ"ים
מסע מנהיגים

חוג משוטטים

חוג משוטטים

כיף צוות הדרכה

חדר בריחה

קורסי מדמ"ים ומשצ"ים

חדר בריחה

רפסודיה


