
צוות לוגיסטיקה ועוזרי קבוצה מס' 7קבוצה מס' 6קבוצה מס' 5קבוצה מס' 4קבוצה מס' 3קבוצה מס' 2קבוצה מס' 1יום א'
מדריכים:

18202116221719מס' ילדים
טל זהר1עולים לו'עולים לה'עולים לד'עולים לג'עולים לב'עולים לא'עולים לגן חובהגילאים:

עופר + שירה + יוסי + ארינה + יובלמדריכים:
תומר2גילה + אוריהנעמה + הראלסיגל + ירוןעפרי + בועזמידן + שחריותם

מיפגש בוקר, חלוקה לקבוצת, משחקי היכרות הקייטנה והילדים08:30-09:15

איתי3

אביב4

דניאל5

 ירי למטרות - חץנהיגה בבאגי פדליםמשחקי פנאי ונופש09:15-10:00
קפיצות על פוגו ג'אגלינגוקשת

קרבות NERFסיףסטיק

 ירי למטרות - חץנהיגה בבאגי פדליםג'אגלינגסיףאתלטיקה10:00-11:00
קפיצות על ניווטוקשת

פוגו סטיק

11:00-12:00NERF ירי למטרות - חץנהיגה בבאגי פדליםג'אגלינגקרבות 
קפיצות על פוגו סיףוקשת

ניווטסטיק

סיףפעילות גיבוש משותפת - ODTארוחת צהריים | ילדים שהולכים ב13:00 - ספיד סטאק12:00-13:00

ארוחת צהרייםבריכה13:00-14:00

בריכה14:00-15:00

קבוצה מס' 7קבוצה מס' 6קבוצה מס' 5קבוצה מס' 4קבוצה מס' 3קבוצה מס' 2קבוצה מס' 1יום ב'
18202116221719מס' ילדים
עולים לו'עולים לה'עולים לד'עולים לג'עולים לב'עולים לא'עולים לגן חובהגילאים:

עופר + שירה + יוסי + ארינה + יובלמדריכים:
גילה + אוריהנעמה + הראלסיגל + ירוןעפרי + בועזמידן + שחריותם

מיפגש בוקר08:30-09:15

מופע קוסמות עוצר 09:15-10:00
התעמלות הולה הופ עם ג'ולאתלטיקה קלהשני דגליםקרבות NERFניווטנשימה 

מכשירים

הולה הופ עם נהיגה בבאגי פדליםמופע קוסמות עוצר נשימה הולה הופ עם ג'ול10:00-11:00
ג'ול

מופע קוסמות עוצר נשימה נהיגה בבאגי פדליםארוחת צהריים11:00-12:00

קפיצות מיוחדות  12:00-13:00
ארוחת צהרייםקרבות NERFהולה הופ עם ג'ולשני דגליםלמזרן גבינה

 קפיצות על מקלותהתעמלות מכשיריםאומנות13:00-14:00
נהיגה בבאגי פדליםפוגו

קבוצה 5 מצטרפת 
לקבוצה 3

NERF ירי למטרות -קרבות 
חץ וקשת

 קפיצות על מקלותהתעמלות מכשיריםקרבות NERFנהיגה בבאגי פדלים14:00-15:00
פוגו

 ירי למטרות - חץ
שני דגליםוקשת

קבוצה מס' 7קבוצה מס' 6קבוצה מס' 5קבוצה מס' 4קבוצה מס' 3קבוצה מס' 2קבוצה מס' 1יום ג'
18202116221719מס' ילדים
עולים לו'עולים לה'עולים לד'עולים לג'עולים לב'עולים לא'עולים לגן חובהגילאים:

עופר + שירה + יוסי + ארינה + יובלמדריכים:
גילה + אוריהנעמה + הראלסיגל + ירוןעפרי + בועזמידן + שחריותם

מיפגש בוקר08:30-09:15

נעלי קפיץ קפוץ - סדנת רובוטיקהטיול באגי בכפראומנותספיד סטאק09:15-10:00
טניסהתעמלות מכשיריםקנגו ג'אמפינג

10:00-11:00
אומנות

טניסהתעמלות מכשיריםטיול באגי בכפרסדנת רובוטיקהספיד סטאק
נעלי קפיץ 

קפוץ - קנגו 
ג'אמפינג

נעלי קפיץ קפוץ - סדנת רובוטיקההתעמלות מכשיריםספיד סטאקטניס11:00-12:00
קנגו ג'אמפינג

מהנדסים 
צעירים - בניית 
כלי תחבורה 

ויציאה 
לבדיקתם 

בשטח
נעלי קפיץ קפוץ - משחקים של פעםסדנת רובוטיקה12:00-13:00

טיול באגי בכפרספיד סטאקטניסקנגו ג'אמפינג

ארוחת צהריים13:00-13:30

בריכה13:30-15:00



קבוצה מס' 7קבוצה מס' 6קבוצה מס' 5קבוצה מס' 4קבוצה מס' 3קבוצה מס' 2קבוצה מס' 1יום ד'

18202116221719מס' ילדים

עולים לו'עולים לה'עולים לד'עולים לג'עולים לב'עולים לא'עולים לגן חובהגילאים:

עופר + שירה + יוסי + ארינה + יובלמדריכים:
גילה + אוריהנעמה + הראלסיגל + ירוןעפרי + בועזמידן + שחריותם

הרצאה באודיטוריום גדול08:30-09:15

טעימות גלידה על עיוור והתנסות 09:15-10:00
בפעילויות עם מוגבלות ראיה

 מסלול מכשולים על
כדור שער עיווריםכסאות גלגלים

שפת הסימנים 
ומשחקי תקשורת 

ללא קול
כדורסל כסאות גלגלים

10:00-11:00

כדור שער עיווריםמסלול מכשולים על כסאות גלגלים
שפת הסימנים 

ומשחקי תקשורת 
ללא קול

 כדורסל כסאות
גלגלים

טעימות גלידה על עיוור והתנסות 
בפעילויות עם מוגבלות ראיה

כדור שער עיוורים
שפת הסימנים 

ומשחקי תקשורת 
ללא קול

 כדורסל כסאות
גלגלים

טעימות גלידה על 
עיוור והתנסות 
בפעילויות עם 
מוגבלות ראיה

מסלול מכשולים על כסאות גלגלים

 כדורסל כסאותשפת הסימנים ומשחקי תקשורת ללא קול11:00-12:00
גלגלים

טעימות גלידה על 
עיוור והתנסות 
בפעילויות עם 
מוגבלות ראיה

 מסלול מכשולים על
כדור שער עיווריםכסאות גלגלים

כדורסל כסאות גלגלים12:00-13:00
טעימות גלידה על 

עיוור והתנסות 
בפעילויות עם 
מוגבלות ראיה

 מסלול מכשולים על
שפת הסימנים ומשחקי תקשורת כדור שער עיווריםכסאות גלגלים

ללא קול

 ארוחת צהריים13:00-13:30

סרטסרט14:00-15:00

קבוצה מס' 7קבוצה מס' 6קבוצה מס' 5קבוצה מס' 4קבוצה מס' 3קבוצה מס' 2קבוצה מס' 1יום ד'
18202116221719מס' ילדים
עולים לו'עולים לה'עולים לד'עולים לג'עולים לב'עולים לא'עולים לגן חובהגילאים:

עופר + שירה + יוסי + ארינה + יובלמדריכים:
גילה + אוריהנעמה + הראלסיגל + ירוןעפרי + בועזמידן + שחריותם

מיפגש בוקר08:30-09:15

קרבות חץ וקשתפילו פולוקדרות09:15-10:00
יום ספורט תחנות

קונג פו נהיגה בבאגי פדלים

 קרבות חץקונג פו פילו פולוקדרותנהיגה בבאגי פדלים10:00-11:00
וקשת

קונג פו קרבות חץ וקשתקדרותנהיגה בבאגי פדליםפילו פולו11:00-12:00
יום ספורט תחנות

פעילות גיבוש 12:00-13:00
קדרותקונג פו נהיגה בבאגי פדליםקרבות חץ וקשתקבוצתית

ארוחת צהריים13:00-13:30

בריכה13:30-15:00


