פעילות נוער (שכבות ז'-יב')

יולי
ראשון

שני

26
מסיבת
פתיחת הקיץ
לשכבות ז'-
יב'
בקיסריה
₪ 20
3
אזורית-
שחייה לילית
בעין כרמל
₪ 20

שלישי

רביעי

27

28

29

30

 1יולי

4

5

6
גלגלים-
"יוצאים
לסרט"
בגראנד קניון
חיפה
₪ 10

7
רכזולה-
מסיבת חוף
בחוף מעיין
צבי

8

9

ערב מועדון
פתוח

10
אזורית-
המרוץ
למיליון בחוף
הכרמל
₪ 20

11

17

18

19
ערב מועדון
פתוח

ימייה בכנרת לשכבות ז'-
ח'
₪ 300
25

26

רפסודיה של התק"צ
לשכבות ט'-יב'
₪ 600

13
גלגלים-
יום סובב
ירדן (רפטינג
וטיול
אופניים)
בכפר בלום
₪ 145
20

27
גלגלים-
פארק המים
שפיים
₪ 100

ערב מועדון
פתוח
14
רכזולה-
ערב ספורט
וזומבה
בחוף נווה ים
ערב מועדון
פתוח

15

16

21
רכזולה –
אחד נגד
מאה
בקיסריה
ערב מועדון
פתוח
28
רכזולה-
בישולי לילה
וטורניר שש-
בש
בחוף הבונים

22

23

ערב מועדון
פתוח
31
אזורית-
טורניר
כדורגל בין
יישובי ועל
האש
בעתלית
₪ 20

שישי
2

12
ערב מועדון
פתוח

24

חמישי

שבת

29

30

אוגוסט
שני

ראשון
1

שלישי
2

ערב מועדון
פתוח

7
אזורית-
הפנינג חופים
ממגדים
לעתלית
₪ 20
14

8

ערב מועדון
פתוח
15

ערב מועדון
פתוח

21
אזורית-
"תופסים
גלים" –
פעילות
אקסטרים
ימית ומסיבת
חוף
בנווה ים
₪ 20
28

9

22

16
אזורית-
תחרות
קליפים בין
יישובית,
מופע
סטנדאפ על
חושי ובמה
פתוחה
בהחותרים
20ש"ח
23

רביעי
3

גלגלים-
פיקניק
במצפה דדו
ויום של
פינוקים
במרכז קנדה
₪ 130

10
גלגלים-
סיור ביפו,
ופעילות ניווט
עירוני אתגרי
₪ 100
17
גלגלים -סיור
בעיר
העתיקה
בעכו ופעילות
בפארק
אקסטרים
₪ 100

24

ערב מועדון
פתוח

29

30
אירוע סוף
הקיץ
בעתלית
₪ 20

31

חמישי
4

רכזולה-
מסיבה
אינדיאנית
בעתלית

שישי
5

שבת
6

ערב מועדון
פתוח
11
רכזולה-
פלונטרמניה
בצרופה-גבע
ערב מועדון
פתוח
18

12

19

13

20

רכזולה –
קריוקי
במגדים

ערב מועדון
פתוח
25

26

27

פעילות אזורית
(כל הפעילויות האזוריות נבנו על ידי רכזי הנוער וחברי מועצת הנוער)
 – 26.6אירוע פתיחת הקיץ לנוער
מסיבת רחוב מדליקה ,פעילות סקייטפארק (כולל תחרות סקייטרים והופעה) לוהטת שוק לילה
בוער (דוכני מזון  ,קעקועים ,תכשיטים ,בגדים ועוד ,)...שולחנות משחק ,הפעלות ג'אגלינג וצילום
מגנטים....
הולך להיות אשששש!!!

מחיר.₪ 20 -

שעות18:00-23:00 -
מיקום -קיסריה
הסעות -איסוף מכל הישובים בהתאם להרשמה
רשימת ציוד -מים ,כסף כיס ,סקייטבורדים וציוד גלישה נלווה (למעוניינים)
סגירת הרשמה23.6.16 -

 – 3.7שחייה לילית
מסיבת בריכה מטורפת – פיצות ,משחקי מים ומוסיקה כיפית שלא תשאיר אף אחד אדיש!!!
מחיר.₪ 20 -
שעות18:00-23:00 -
מיקום -עין כרמל
הסעות -איסוף מכל הישובים בהתאם להרשמה
רשימת ציוד -מים ,בגד ים ,בגדים להחלפה ,מגבת
סגירת הרשמה23.6.16 -

 – 5.7ערב מתגייסים (שכבות י'-יב')
שעות19:00-22:00 -
מיקום -מוזה
הסעות -איסוף מכל הישובים בהתאם להרשמה
סגירת הרשמה23.6.16 -

 – 10.7המרוץ למיליון בחוף הכרמל – תחרות אתגרית בין יישובית
מה עושים?
 נרשמים לתחרות
 מרכיבים קבוצה
 מתאמנים
 וב 10/7מתחרים במשימות מאתגרות ,פותרים חידות מסובכות והכל הכל ברחבי חוף
הכרמל.
מעניין איזה ישוב יגיע ראשון?!

מחיר.₪ 20 -

שעות18:00-23:00 -
מיקום -נודדים ברחבי המועצה
הסעות -כלולות במסגרת הפעילות.
רשימת ציוד -מים ,אוכל למהלך הפעילות
סגירת הרשמה23.6.16 -

 – 31.7טורניר הכדורגל הגדול
מרכיבים קבוצת כדורגל יישובית (ליגה נפרדת לז'-ט' ולי'-יב') ,מתאמנים ומתכוננים במהלך חודש
יולי וב 31.7מגיעים למגרש הכדורגל הגדול של עתלית שם יקיימו משחקי כדורגל בין הקבוצות
ובסוף הערב נגלה באיזה ישוב גדל יורשו של מסי...
במהלך הערב גם נפתח עמדת על האש לכל מי שמרגיש רעב...

מחיר.₪ 20 -

שעות18:00-23:00 -
מיקום -עתלית
הסעות -איסוף מכל הישובים בהתאם להרשמה
רשימת ציוד -מים ,אוכל למהלך הפעילות ,נעלי ספורט
סגירת הרשמה23.6.16 -

–7.8הפנינג חופים
פעילות מטריפה של ניקיון חופים ,מרוץ חופים ספורטיבי ,סדנאות ג'אגלינג ,קפוארה ,יצירת
לוכדי חלומות וטאי צ'י וסיום בקומזיץ מפנק...
מחיר.₪ 20 -
שעות18:00-23:00 -
מיקום -מתחילים במגדים ומסיימים בעתלית
הסעות -איסוף מכל הישובים בהתאם להרשמה
רשימת ציוד -מים ,אוכל למהלך הפעילות ,כלי נגינה אם יש לכם...
סגירת הרשמה20.7.16 -

 –16.8ערב במה
מופע סטנד –אפ על חושי עם האמן שימי אטיאס ,תחרות קליפים בין יישובית (היישוב המנצח
יזכה בפרס בגובה  )₪ 500ולסיום במה פתוחה ומסיבה.
מחיר.₪ 20 -
שעות18:00-23:00 -
מיקום -החותרים
הסעות -איסוף מכל הישובים בהתאם להרשמה
רשימת ציוד -מים ,אוכל למהלך הפעילות
סגירת הרשמה20.7.16 -

 –21.8תופסים גלים
פעילות ימית בחוף נווה ים -פעילות גלישה וסאפים ובמקביל ,משחקי חוף ,אוהל זולה ומסיבת
חוף מפנקת.
מחיר.₪ 20 -
שעות15:00-18:00 -
מיקום -חוף נווה ים
הסעות -איסוף מכל הישובים בהתאם להרשמה
רשימת ציוד -מים ,אוכל למהלך הפעילות ,בגד ים ,בגדים להחלפה ,מגבת ,קרם הגנה ,כובע
סגירת הרשמה20.7.16 -

 – 30.8אירוע סיום הקיץ לנוער
מסיבת בריכה מטריפה עם די.ג'יי והפתעות ,מגלשות מים ומתנפחים  ,דוכני מזון ,דוכני פעילות
והפתעות נוספות...
עלות.₪ 20 -

שעות18:00-23:00 -
מיקום -עתלית
הסעות -איסוף מכל הישובים בהתאם להרשמה
רשימת ציוד -בגד ים ,מגבת ,בגדים להחלפה ,מים ואוכל.
סגירת הרשמה20.7.16 -

פעילות על גלגלים
" -6.7יוצאים לסרט" בגראנד קניון
אנחנו נארגן את האיסוף וההחזרה מהישוב ואתם אחראים לכל השאר ...סרט /בילוי בקניון עם
חברים...
מחיר.₪ 10 -
שעות17:00-23:00 -
מיקום -גראנד קניון חיפה
הסעות -איסוף מכל הישובים בהתאם להרשמה
רשימת ציוד -תכנית ,חברים ,ודמי כיס
סגירת הרשמה23.6.16 -

 -13.7יום סובב ירדן
יום פעילות חווייתי בכפר בלום הכולל מסע אופניים על גדות נהר הירדן ,בין פרדסים ומטעים
ואחר כך שיט רפטינג צונן וארוחת צהריים על גדות הנחל
מחיר.₪ 145 -

שעות07:30-17:00 -
מיקום -כפר בלום
הסעות -איסוף מכל הישובים בהתאם להרשמה
רשימת ציוד -מים ,אוכל למהלך הפעילות ,בגדים להחלפה ,נעליים סגורות המתאימות לרכיבה ונעליים המתאימות
לפעילות מים ,מגבת ,קרם הגנה ,כובע.
סגירת הרשמה23.6.16 -

 –17-18.7ימייה בכנרת לשכבות ז'-ח'
 -17.8טיול במים הקרירים של המג'רסה ,לאחריה נגיע לחוף לבנון ,נבשל ארוחת ערב ,ובערב
מסיבת חוף.
 -18.8פעילות אקסטרים ימית בחוף הכנרת ,פעילות  ODTוארוחת על האש.
מחיר.₪ 300 -
מיקום -כנרת
הסעות -איסוף מכל הישובים בהתאם להרשמה
רשימת ציוד -מים ואוכל עד לערב הראשון  ,בגד ים ,בגדים להחלפה ,מגבות ,קרם הגנה ,שק שינה  /מזרון ,כלי רחצה,
היגיינה אישית ,נעליים מתאימות להליכה במים.
סגירת הרשמה23.6.16 -

 –24-26.7רפסודיה של התנועה הקיבוצית
הרפסודיה הינה מפעל של התנועה הקיבוצית המיועד לבוגרי שכבות ט'-יב' .במסגרת הרפסודיה
נפגשים בכנרת אלפי בני נוער מכל רחבי הארץ המתגוררים במרחב הכפרי .ברפסודיה בונים בני
הנוער רפסודות איתן הם חוצים את הכנרת ביום השלישי של המפעל .לצד הבנייה והמשט ייהנו
המשתתפים ממעגלי שיח ומסיבות.
השנה אנו מוציאים את הרפסודיה תחת מעטפת לוגיסטית מועצתית ,מעבר לסבסוד משמעותי של
המפעל ובכך מאפשרים לכל בני הנוער תושבי המועצה להשתתף במפעל חווייתי זה.
מחיר.₪ 600 -
גילאים -ט'-יב'.
מיקום -חוף חוקוק הדרומי וחוף גולן (כנרת).
הסעות -איסוף מכל הישובים בהתאם להרשמה
רשימת ציוד -מים ,אוכל ליום הראשון (בוקר+צהריים) ,בגד ים ,בגדים להחלפה ,מגבות ,קרם הגנה ,שק שינה /
מזרון ,כלי רחצה ,היגיינה אישית ,נעליים סגורות ,כלי אוכל אישיים – צלחת  +סכו"ם +כוס.
סגירת הרשמה23.6.16 -

 -27.7נסיעה לפארק המים שפיים
הפארק משתרע על פני כ 100דונם של מתקנים ומרחבים מוריקים .בפארק  26מסלולי גלישה ו8-
מתחמי מים מרעננים וחווייתיים...
מחיר.₪ 100 -
שעות8:00-15:00 -

מיקום -שפיים
הסעות -איסוף מכל הישובים בהתאם להרשמה
רשימת ציוד -בגד ים ,מגבת ,מים ,אוכל לכל היום ,קרם הגנה ,כובע.
סגירת הרשמה23.6.16 -

 -3.8מרכז קנדה-מטולה
נפתח את הבוקר בפיקניק מפנק במצפה דדו ונעבור הדרכה קצרה על המקום ,משם נמשיך למרכז
קנדה ליום שלם של פינוקים ואטרקציות :החלקה על הקרח ,באולינג ,סרט קולנוע בשבעה
מימדים ,בריכות שחייה וג'קוזי.
מחיר.₪ 130 -
שעות07:00-19:00 -
מיקום -מטולה
הסעות -איסוף מכל הישובים בהתאם להרשמה
רשימת ציוד -בגד ים ,מגבת ,מים ואוכל למהלך היום (ארוחת הבוקר מסופקת כחלק מהטיול)  ,קרם הגנה ,כובע,
בגדים חמים (לאולם ההחלקה) ,בגדים להחלפה.
סגירת הרשמה20.7.16 -

 -10.8סיור ביפו ,ופעילות ניווט עירוני אתגרי
נתחיל מסיור בשוק הפשפשים של יפו ומשם נתאסף למשחק ניווט עירוני רווי אתגרים והפתעות
ונסיים עם פק"ל קפה בים.
מחיר.₪ 100 -
שעות17:00-24:00 -
מיקום -יפו
הסעות -איסוף מכל הישובים בהתאם להרשמה
רשימת ציוד -מים ,אוכל ,ודמי כיס (מומלץ)
סגירת הרשמה20.7.16 -

 -17.8סיור בעיר העתיקה בעכו ופעילות בפארק אקסטרים
נתחיל מסיור בעיר העתיקה בעכו ולאחר מכן נמשיך לפארק האקסטרים שם נתנסה במתקנים
השונים :גלישה מסעירה באומגה של  100מטר ,התנסות בטיפוס על קיר הטיפוס המקצועי
בישראל בגובה  33מטר בדרגות קושי שונות –SKY TRACK EXTREM ,גשרים תלויים בגובה
 15מטרים –BUNGEE DROP ,מתקן הקפיצה הגבוה בישראל המתנשא לגובה  30מטרים
ומאפשר ליהנות מכל הריגושים של קפיצה אמתית.
מחיר.₪ 100 -
שעות11:00-17:00 -
מיקום -עכו
הסעות -איסוף מכל הישובים בהתאם להרשמה

רשימת ציוד -מים ,אוכל ,ביגוד המתאים לפעילות ספורטיבית ודמי כיס (מומלץ אבל לא חייבים)...
סגירת הרשמה20.7.16 -

"הרכזולה" היא מרחב בטוח אשר ינוע בכל יום חמישי במשך שבעה שבועות בין תחנות שונות
במועצה ויהווה מרכז מפגש לילי לבני נוער" .הרכזולה" תופעל על ידי רכזים בוגרים והורים
מתנדבים ויתקיימו בה בכל פעם פעילויות חווייתיות לבני ובנות הנוער.
הפעילויות אינן כרוכות בתשלום ,אם אתם בסביבה -בואו והצטרפו אלינו המאהל שלנו כולל גם
פינות ישיבה ,כיבוד קל וחברה נעימה...
הפעילות תתקיים בין השעות .22:00-2:00
תאריך

מקום

תוכן פעילות

7.7.16

חוף מעיין צבי

מסיבת חוף וסדנא של "דור
האלכוהול"

14.7.16

חוף נווה ים

זומבה וספורט חופים

21.7.16

קיסריה

אחד נגד מאה והקרנת
סרטים על מסך ענק

28.7.16

חוף הבונים

בישולי לילה וטורניר שש-
בש

4.8.16

עתלית

מסיבה אינדיאנית

11.8.16

צרופה-גבע

פלונטרמניה

18.8.16

מגדים

קריוקי

פעילות ילדים (שכבות א'-ו')
ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

שישי

שבת

 24יולי

25

26

27

28

29

30

31

 1אוגוסט

2

3

גלגלים-
נסיעה
לסופרלנד
₪ 100

אומנויות-

טיול וטבע-
נחל שיח

גלגלים-

סדנאות
אומנויות
לחימה,
התעמלות
אקרובטית
ואומנויות
הבמה

סדנת
תאטרון
וסדנת
בובנאות

₪ 65

4

ספורט –

₪ 55

5

6

נסיעה
לשפיים
₪ 100

₪ 65
8

7
טיול טבע-
יום אתגרי
בנחל נשר
₪ 65

10

9

12

11

13

אומנויות-

יום מוסיקלי-
הכנת כלי נגינה
וסדנת תיפוף
גוף

מחנה ד'-ו' לחניכי בני המושבים

₪ 55

15

14

17

16

18

טיול וטבע-
סיור בחי בר
ובגשרים
התלויים
בנחל קטיע

אומנויות-

ספורט-

יום פעילות
במוזיאון
ינקו דאדא

₪ 65

₪ 55

משחקי בריכה,
זומבה
וקפוארה
בבריכה
בהחותרים

19

20

גלגלים-
מכמנים ויער
הקופים
₪ 100

₪ 65

21

22

טיול וטבע-

23

חירבת שימרי,
ומערת הפעמון

הפנינג
אומנויות

₪ 65

₪ 55

28

24

אומנויות-

29

25
ספורט-

טורניר כדורגל
ומשחקי
ספורט
₪ 65

31

30
אירוע סוף
הקיץ
בעתלית
₪ 20

טיול וטבע

26

27

 -31.7נחל שיח
נטייל בנחל שיח שבכרמל במסלול מים ובסופו נעבור סדנת "מלאכות קדומות".
 -7.8נחל נשר-
טיול אתגרי בנחל נשר ,שם נרד בנחל בין המפלונים היבשים ולסיום נתפנק בפיתות בטאבון בחניון
היערן( .שימו לב שהחזרה מאוחרת בשעה ביום זה – הגעה לישובים עד השעה )15:00
 -14.8נחל קטיע וחי בר כרמל-
נבקר את החיות שבחי בר כרמל בליווי הדרכה ולאחר מכן נטייל בנחל קטיע שם נחצה גשרים
תלויים מעל הנחל.
 - 21.8טיול בשביל חוה"כ
נטייל בשביל חוף הכרמל דרך חירבת שימרי ,שם נבקר במערת הפעמון ,נשחק את משחק המפה
ולבסוף נסיים בפעילות במחנה של שומרי הגן .







מחיר כל יום טיול.₪ 65 -
שעות הפעילות( 8:00-13:00 -למעט הטיול ב )7.8.16איסוף מהישובים יחל בשעה 7:00
והחזרה עד השעה .14:00
הסעות -איסוף מכל הישובים בהתאם להרשמה.
רשימת ציוד -מים ,כובע ,אוכל לכל היום ,נעליים סגורות ,סנדלים לכניסה למים,קרם
הגנה ,מגבת.
כל הטיולים הנם בהדרכת החברה להגנת הטבע ומדריכים צעירים שעברו הכשרה
ממוקדת ומקצועית.
סגירת הרשמה לכל הטיולים10.7.16 -

אומנויות
 – 1.8סדנת בובנאות ומשחקי תאטרון
נלמד לבנות בובות תאטרון ולהמחיז בעזרתן ונהפוך ליום אחד לשחקני תאטרון.
 – 8.8אומנות המוזיקה
נעבור סדנת תיפוף גוף ולאחריה ניצור כלי נגינה שונים.
 – 15.8ביקור במוזיאון יאנקו דאדא
א'-ג'  -פעילות במעבדאדא בתערוכה פעילה המתחקה אחר תנועת הדאדא .במהלך הפעילות נצא
לחקור וליצור בתערוכת הקבע של מרסל ינקו
ד'-ו' – נצא לשחק בכפר משחק חוויתי בעקבות הפסלים בעין הוד ולאחר מכן נלך לפעילות
בתערוכה פעילה המתחקה אחר תנועת הדאדא (המעבדאדא).
 – 22.8הפנינג אומנויות
נעבור סדנאות שונות של אומנות שימושית ונצא עם המון תוצרים מקסימים.





מחיר כל יום אומנויות ₪ 55 -והוא כולל הדרכה ,ציוד ,הסעות וסדנאות חיצוניות.
שעות הפעילות( 8:00-13:00 -איסוף מהישובים יחל בשעה  7:00והחזרה עד השעה )14:00
הסעות -איסוף מכל הישובים בהתאם להרשמה.
רשימת ציוד -מים ,כובע ,אוכל לכל היום.

 הילדים יחולקו לקבוצות של עשרה וילוו על ידי מדריכים צעירים שעברו הכשרה
ממוקדת ומקצועית בנוסף להם ,מדריכי סדנאות מקצועיים ככתוב בתכנית.
 סגירת הרשמה לכל ימי האמנויות10.7.16 -

ימי ספורט

 – 3.8סדנאות ספורטיביות אומניות לחימה והתעמלות אקרובטית
ביום זה נעבור בין סדנאות אומנויות לחימה ,התעמלות אקרובטית ואמנויות הבמה.
 – 17.8משחקי בריכה ,זומבה וקפוארה
יום זה יתקיים בבריכת קיבוץ החותרים .נתחיל את הבוקר במשחקי ספורט ובבריכה בתחרויות
מים שונות ונתנסה בסדנאות זומבה וקפוארה.
ביום זה יש להצטייד בציוד מותאם לבריכה :בגד ים ,מגבת ,קרם הגנה ,כובע כפכפים...
 – 24.8טורניר כדורגל
במהלך היום נקיים טורניר כדורגל עם שופט כדורגל מקצועי ונשלב משחקי ספורט שונים.








מחיר כל יום ספורט ₪ 65 -והוא כולל הדרכה ,ציוד ,הסעות וסדנאות ומפעילים
חיצוניים.
שעות הפעילות( 8:00-13:00 -איסוף מהישובים יחל בשעה  7:00והחזרה עד השעה )14:00
הסעות -איסוף מכל הישובים בהתאם להרשמה.
רשימת ציוד -מים ,כובע ,אוכל לכל היום.
הילדים יחולקו לקבוצות של עשרה וילוו על ידי מדריכים צעירים שעברו הכשרה
ממוקדת ומקצועית בנוסף להם ,מדריכי סדנאות מקצועיים ככתוב בתכנית.
תכנית ימי הספורט יוצאת בשיתוף עם מחלקת ספורט במיר"ב ומאפשרת חשיפה
למדריכי החוגים המפעילים חוגים לאורך כל השנה במרכז הקהילתי.
סגירת הרשמה לכל ימי הספורט10.7.16 -

טיולים על גלגלים
 – 28.7סופרלנד
מחיר.₪ 100 -
שעות16:00 -08:00 :
הסעות -איסוף מכל הישובים בהתאם להרשמה.
רשימת ציוד -מים ,כובע ,קרם הגנה ,אוכל לכל היום ,נעלי ספורט
סגירת הרשמה10.7.16 -
 – 4.8פארק המים שפיים
מחיר.₪ 100 -
שעות7:30-15:00 :
הסעות -איסוף מכל הישובים בהתאם להרשמה.
רשימת ציוד -בגד ים ,מגבת ,מים ,אוכל לכל היום ,קרם הגנה ,כובע.
סגירת הרשמה10.7.16 -
 – 18.8יום פעילות במכמנים וסיור ביער הקופים ביודפת
מכמנים -נעבור פעילות בנושא "חיי אבותינו" במסגרתה נהפוך לבני ישראל מן המקורות ונעבור
פעילות יוצרת הממחישה את החיים באותה תקופה :הכנת לבנה ,שאיבת מים מבור המים ,טיפול
בבעלי חיים ,הכנת חלילים ,שזירת צמידים ולסיום טקס יציאת מצרים מקורי.

יער הקופים ביודפת -נעבור הדרכה במקלט לחיות ,חינוכי-תיירותי בלבו של חורש קסום ונסיים
בפיקניק (שכל ילד מביא מהבית)
מחיר.₪ 100 -
שעות7:00-15:00 :
הסעות -איסוף מכל הישובים בהתאם להרשמה.
רשימת ציוד -מים ,כובע ,קרם הגנה ,אוכל לכל היום ,נעליים נוחות להליכה (ניתן להביא פירות
וירקות להאכלת החיות ביער הקופים)
סגירת הרשמה10.7.16 -

נהלים והרשמה
 ההרשמה לפעילויות השונות תתבצע בתשלום מקוון דרך אתר המיני-פיי -תשלום פשוט
ומאובטח מכל מחשב  .24/7תוכלו לבצע תשלום מרוכז לכל הפעילויות ולכל הילדים
במשפחה בפעולה אחת .אישור על ביצוע תשלום יישלח ישירות אליכם באמצעות הדוא"ל
והרשימות ירוכזו במחלקת הנוער.
 קיומה של כל פעילות מותנית בכמות מינימאלית של משתתפים.
 סיומי הרשמה:
 oעבור פעילויות הנוער ז'-יב' בחודש יולי -סגירת הרשמה ב 23.6.16בשעה .24:00
 oעבור פעילויות הנוער ז'-יב' בחודש אוגוסט -סגירת הרשמה ב 20.7.16-בשעה
.24:00
 oעבור פעילויות ילדים א'-ו' -סגירת הרשמה ב 10.7.16בשעה .24:00
 מועדי סגירת הרשמה חיוניים לנו לצורך היערכות מיטבית ועל כן לא נוכל לאפשר חריגה
מימים אלה .אנא מנעו אי נעימות מסוג זה.
 ביטול הרשמה -עד שלושה ימי עבודה לפני כל מפעל תזוכו  100%מסכום העסקה.
 כל הפעילויות שלנו יוצאות בכפוף להוראות חוזר מנכ"ל ועל פי הנחיות תיאום טיולים
והקב"ט המועצתי .אנו רואים בבטיחות וביטחון ערך עליון ועל כן כל הפעילויות תהיינה
מלוות ע"י חובשים ומאבטחים נוסף על צוות הרכזים הבוגרים.
 הסעות -זמני הסעות מדויקים יימסרו על ידי רכז הנוער היישובי סמוך למועד הפעילות.
בנוסף לתכנית הקיץ המועצתית ,יפעלו מרכזי הנוער בישובים יומיים בשבוע על פי לוח פעילות
יישובי שייבנה על ידי רכז הנוער וצוות קיץ המורכב מנציגי השכבות השונות הפועלות במועדון-
תכנית זו תופץ בכל ישוב באופן עצמאי.

