
 2016עיקרי פעילות לשנת 

חודש/  מס'
תקופת 
 הפעילות

 פירוט הפעילות תאריך

 תחנת ריענון בנושא זה"ב לנהגים תחנת ריענון זה"ב 19.1 ינואר 1

 נטיעות ט"ו בשבט במסגרות החינוך נטיעות ט"ו בשבט 25.1 2

הפנינג ט"ו בשבט  25.1 3
 ישובי

 דוכני יצירה, הפעלות, ג'ימבורי וכדומה

 פעילות יצירה חוויתית לט"ו בשבט עץ המוצצים 29.1 4

נופש לרגל יום  9-10.2 פברואר 5
 האישה

 נופש במלון "רימונים", עכו

 תחפושות לקראת פוריםשוק  שוק תחפושות 14.2 6

 מסיבת פורים לנשים בנושא "ונהפוך הוא" מסיבת פורים לנשים 13.3 מרץ 7

 תחנת ריענון בנושא זה"ב לנהגים תחנת ריענון זה"ב 10.3 8

יום התנדבות ענק בהשתתפות מתנדבים מתיכון "ירדן",  יום המעשים הטובים 15.3 9
ההסדר. ההתנדבות התקיימה בגני מכינת בני דוד וישיבת 

 הילדים, במעון, במועדוניות ועוד.

טיול לפארק  16.3 10
 טרמפולינות

 טיול לבני הנוער לפארק הטרמפולינות "איי ג'אמפ"

 בני נוער מקרני שומרון בבתי אזרחים ותיקים,  80התנדבות  יום התנדבות ענק 20.3 11
 בבתי נזקקים, בצביעה וציורי קיר

סדנאות קרקס, דוכני יצירה, בובות ענק, הפעלות, ג'ימבורי  הפנינג פורים ענק 22.3 12
 והפתעות לכל המשפחה

קריאת המגילה  23.3 13
 וחגיגה לכל המשפחה

 קריאת המגילה והפעלה חגיגית בבית הכנסת

 חגיגת פורים לגברים בבית הרב גליצנשטיין, רב הישוב מסיבת פורים לגברים 24.3 14

מסיבת פורים  24.3 15
 למבוגרים

ריקודים, הפעלות,  Full Moon -מסיבת פורים למבוגרים 

 צבעי גוף זוהרים, בר ובופה חופשי

יריד מכירות ענק לקראת חג הפסח עם מכירת מצעים, כלי  יריד מכירות 6.4 אפריל 16
 בית, ביגוד ממציאון הישוב, מתוקים, תכשיטים, מזון ועוד.

17 24-
28.4 

 לילדי גנים ולילדי ביה"ס -קייטנות פסח קייטנת פסח

 חגיגת מימונה ענקית בהשתתפות הזמר עמית אמסלם  חגיגות המימונה 30.4 18
 כיבוד מסורתי כיד המלך, בר חופשי ועוד.

 טקס יום השואה  טקס יום השואה 4.5 מאי 19
 בהשתתפות מתנדבים מהקהילה ופרויקט "מגשימים"

טקס יום הזיכרון  10.5 20
לחללי מערכות 

ישראל ונפגעי פעולות 
 האיבה

 טקס יום הזיכרון
בהשתתפות מתנדבים מהקהילה, זמרת מחוג המוזיקה 

 ושירים בהופעת פרויקט "מגשימים"

 חגיגות יום העצמאות  חגיגות יום העצמאות 11.5 21
בהופעת מתנדבים מן הקהילה, מופע ענק של פרויקט 

ונה פארק, מתנפחים, דוכני יריד עם מגשימים, מתקני ל
פרסים, מופע קרקס מרהיב, זיקוקים, "על האש" קהילתי 

 חופשי ועוד.



 2016עיקרי פעילות לשנת 

חודש/  מס'
תקופת 
 הפעילות

 פירוט הפעילות תאריך

חגיגות ל"ג בעומר לכל המשפחה: רכיבה על גמלים, אומגה  חגיגות ל"ג בעומר 26.5 22
טיפוס, מתנפחים, מכוניות ענקית, בריכות פדלים, קיר 

מתנגשות, כינוס הקהל וסדנאות, פינת חי, הכנת פיתות 
 ועוד.

 טרון פלייבק "קאמיקאזה"אערב מתנדבים ענק עם מופע תי ערב מתנדבים 31.5 23

מופע סיום חוג  2.6 יוני 24
 המוסיקה

 מופע סיום של משתתפי חוג המוסיקה 
 בהנחייתו של מר טיבי ורדי

חגיגת שבועות לכל המשפחה: רכיבה על גמלים, פינת  חגיגת שבועות 9.6 25
ליטוף ענקית, סדנת קליעת סלים, ג'ימבורי, דוכני יצירה 

 ויצירה טעימה ומשחקי מים

 פתיחת בריכת השחייה עם מתנפחים על המים פתיחת הבריכה 12.6 26

 שבועות לגילאי צבא ואילך בבריכת השחייה. חגיגת  ערב גבינות ויין 16.6 27
 מוסיקה, ריקודים, שחייה לילית, פירות העונה, יין וגבינות.

 מופע סיום חוגים  מופע סיום חוגים 3.7 אוגוסט-יולי 28
בו הופיעו משתתפי חוג הקראטה בהנחיית יאיר רצון 

ומשתתפי פרויקט מגשימים בהנחיית ג'ו ומני אבן חיים ושני 
 גלבוע. 

 טקס הענקת תעודות הערכה ושי למתנדבי הנוער

הרצאה בנושא  6.7 29
מוגנות מאת נעמה 

 און-בר

 הרצאה בנושא מוגנות

 קייטנות לילדי גנים ולילדי יסודי עם מגוון פעילויות וטיולים קייטנות חודש יולי 3-21.7 30

מופע סטנד אפ עם  4.8 31
 מני מלכה

 סטנד אפ עם מני מלכה, רחצה לילית וכיבוד קל מופע 
 בבריכת השחייה

32 24.7-
11.8 

 -קייטנות המשך יולי
 אוגוסט

 קייטנות לילדי גנים ולילדי יסודי עם מגוון פעילויות וטיולים

33 24-
26.8 

 טיול קמפינג לפסטיבל בת ים לאמנות ומופעי רחוב טיול קמפינג

34 31.7-
31.8 

 פעילות חדר קסם
בחופש, ימים ראשון 

 ורביעי

 פעילות חופשית לילדים ולגיל הרך 
 ג'ימבורי, מתנפחים וטרמפולינה.

 1.7-
30.8 

 מתנדבים  -פעילות סיירת הורים פעילות סיירת הורים
 בהובלת רכזת הסיירת, הגב' בתאל בשירי

 יפורסם בהמשך חגיגות ראש השנה יפורסם ספטמבר 35

 יפורסם בהמשך סוכות ענקהפנינג  אוקטובר 36

 יפורסם בהמשך פעילות בסוכה 37

סדנא למודעות הורית  1.11 נובמבר 38
בהנחיית הגב ' שוש 

 גרינברג

 מפגש פתיחה וסדנא בת שישה מפגשים להורים 
 בהנחיית הגב' שוש גרינברג

-28 דצמבר 39
29.12 

פסטיבל אורות        
 חנוכה מואר

ענק עם מגוון מופעים, סדנאות והרצאות לכל פסטיבל 
 הגילאים

 


