"עמקיץ"

אגף קהילה
אגף שפ"ע

מדע ותרבות

"אדמת
העמק" שבוע ספורטיבי
חקלאות וקיימות

שבוע מחנה
נוע"ל "חסמב"ה"

פעילויות החופש הגדול בקיץ  2017לילדי כיתות א'-ו' בעמק הירדן
ראשון 23.7

שני 24.7

שלישי-רביעי-חמישי 25.7-27.7

חלוץ
מד"צים

חלוץ
מד"צים

מחנה קיץ חוויתי לשכבות ד'-ו'
ביער כפר החורש

א
התמצאות ג
י
ת
ג
ב
ו
ר
י
ש
ם
ק
בוצה
חדשים
בטבע

הרשמה באתר  www.harshama.noal.org.ilאו בטלפון ( 03-5123100בימי חול בין השעות  ,)16:00-22:00רֹתם רז054-9747235 :

ראשון 30.7

שני 31.7

שלישי 1.8

רביעי 2.8

כיתות ד'-ו'

כיתות א'-ג'

כיתות ד'-ו'

כיתות ד'-ו'

בית בנדל ויד לבנים
9:00-12:30

מתחם בית ירח
10:00-12:30

מתחם בית ירח
10:00-12:30

מתחם הספורט
"לנצח
באפיקים
 10:00-12:00את עצמך"
הרצאה של

בריכה ומשחקי כדורמים נטע ריבקין
מתעמלת
"עמק הכדורסל"
אמנותית
"רצרצים  -רצי העמק"

כיתות א'-ו'

אולם הספורט ב"בית ירח"
אומנויות לחימה

"לגדול בספורט"
תחנות התעמלות

"משחקי הבית"
הפעלה ישובית

מרכז ימי
כדורעף חופים
אתלטיקה

ימיה
ואולם הספורט
החדש!

מרכז ימי
כדורעף חופים
אתלטיקה

ימיה
ואולם הספורט
החדש!

ראשון 6.8

שני 7.8

שלישי 8.8

רביעי 9.8

כיתות א'-ג'

כיתות ד'-ו'

כיתות א'-ג'

כיתות ד'-ו'

בית גורדון  -דגניה א'
9:30-12:30

בית גורדון  -דגניה א'
10:00-12:30

בית גורדון  -דגניה א'
9:30-12:30

בית גורדון  -דגניה א'
10:00-12:30

מיחזור ופסולת
צמח נסיונות
8:00-10:30

אנרגיה
וייצור
חשמל

חוקרים צעירים

מיחזור ופסולת
צמח נסיונות
8:00-10:30

אנרגיה
וייצור
חשמל

חוקרים צעירים

המרכז למחול
10:00-12:00

רוקדים ונהנים
בתחנות שונות

Drums Alive
ומופע ראווה
של נבחרת האייקי

בבית בנדל

פרטים בהמשך...
לקהילה:
ילדים
והורים

חמישי  10.8ארוע
כיתות א'-ג' שיא אחה"צ

בית גורדון  -דגניה א'
9:30-12:30

מיחזור ופסולת

במתחם החווה
הנסיונית בצמח
פרטים בהמשך...

צמח נסיונות
8:00-10:30

חוקרים צעירים

ראשון 13.8

שני 14.8

שלישי 15.8

רביעי 16.8

כיתות א'-ג'

כיתות א'-ג'

כיתות א'-ו'

כיתות א'-ו'

הספריה האזורית
10:00-12:00

הספריה האזורית
10:00-12:00

המכללה האקדמית
"כנרת"
10:00-12:30

המכללה האקדמית
"כנרת"
10:00-12:30

קומיקס
כישופים
ועוד...

קומיקס
כישופים
ועוד...

"חוויה
מדעית"

חמישי  3.8ארוע
כיתות א'-ג' שיא אחה"צ

"חוויה
מדעית"

חמישי  17.8ארוע
כיתות ד'-ו' שיא אחה"צ
המרכז למוזיקה
10:00-12:00

עולם המוזיקה
ב 3-תחנות

מופע של

ד"ר מולקולה
מערוץ הילדים

באודיטוריום
בית יד לבנים
פרטים בהמשך...
לקהילה:
ילדים
והורים

לפרטים והרשמה מראש יש לפנות למנהלי החינוך בישובי המועצה,
או למרכז עידן לחינוך חברתי :יעל מייזלס 052-3864166

