נוער

בס"ד

קיץ

לוחופש קדומים

ראשון

שני

רביעי

שלישי

חמישי

א תמוז 25.6

ב׳ תמוז 26.6

ג׳ תמוז 27.6

ד׳ תמוז 28.6

ה׳ תמוז 29.6

פתיחת קיץ לכל הנוער

ערב סרט למיני נוער

ערב משחקי קופסא למיני נוער

פיתות בטבון מיני נוער

מגרשים מוארים

ו׳ תמוז 30.6

ז׳ תמוז 1.6
חוקת

סמינריון הדרכה וגרעינרים

ח׳ תמוז 2.7

ט׳ תמוז 3.7

י׳ תמוז 4.7

יא׳ תמוז 5.7

יב׳ תמוז 6.7

קייטנה בהובלת הנוער

קייטנה בהובלת הנוער

קייטנה בהובלת הנוער

ארוחת בוקר בצנירים
למיני נוער

מגרשים מוארים

סופרלנד -בנ'ע

קונצרט מוזיקה

פתיחת קיץ בנ"ע

טז׳ תמוז 10.7

יז׳ תמוז 11.7

יח׳ תמוז 12.7

מיני נוער-
טיול זריחה -חוורים

צום י"ז בתמוז

פתיחת קיץ בישוב
טו׳ תמוז 9.7

שישי

שבת

מדברים על זה

יג׳ תמוז 7.7

בלק

חמשוש נוער
יט׳ תמוז 13.7

כ׳ תמוז 14.7

כב׳ תמוז 16.7

כג׳ תמוז 17.7

מיני נוער -טיול סנפלינג

כד׳ תמוז 18.7

יום ההתנדבות

אריאל בנים
לילה לבן גרעין עדו

כא ׳תמוז 15.7

מגרשים מוארים

פנחס

מיני נוער -טיול גלבוע

שבת תנועה-
 40לסניף בנ"ע

מסטר שף ט-יב
כה׳ תמוז 19.7

יד׳ תמוז 8.7

כו׳ תמוז 20.7

כז׳ תמוז 21.7

כח׳ תמוז 22.7

מגרשים מוארים

מטות מסעי

מיני נוער -טיול בכרמל

שבת צוות בנ"ע

שבוע התנדבות אריאל בנות שבוע התנדבות כיתה י
כט׳ תמוז 23.7

יום לימוד

בהובלת הנוער

ז׳ אב 30.7

יד׳ אב  6.8כדורגל מים
מחנה ניצנים
מחנה מעלות
מחנה דביר בנות
מחנה נחלה בנות
מחנה נווה בנות
כא' אב 13.8

א׳ אב 24.7

בוקר של יוקר גרעין עדו
השלמת סדנת בלונים לח' בנות

הכשרה צוות אורות

מגרשים מוארים

ח׳ אב 31.7

ט׳ אב 1.8

י׳ אב 2.8

יא׳ אב 3.8

שיחות ודוינים ערב ט ' באב

צום תשעה באב

בוקר של ג'וקר גרעין עדו

פעולת פרידה רכזת
מיני נוער

טו׳ אב 7.8

טז׳ אב 8.8

יז׳ אב 9.8

מחנה מעפילים
מחנה גלעד בנות

מחנה סיירים
מחנה נחלה בנים
מחנה גלעד בנים
מחנה דביר בנים
מחנה נווה בנים

מחנה נבטים

כב' אב 14.8

כג אב 15.8

מחנה יובל
ל' אב 22.8

ר"ח אלול

דברים

שבוע מיני נוער
מגרשים מוארים

מחנה הראה
כח' אב 20.8

ב׳ אב 25.7

ג׳ אב 26.7

ד׳ אב 27.7

ה׳ אב 28.7

ו׳ אב 29.7

יב׳ אב 4.8

יג׳ אב 5.8
ואתחנן

מחנה נחלה בנות
יח׳ אב 10.8

יט׳ אב 11.8

כ׳ אב 12.8

מגרשים מוארים

כד' אב 16.8

עקב

כה' אב 17.8

מגרשים מוארים

כו' אב 18.8

כז' אב 19.8
ראה

קיץ

2017

פעילות נוער קדומים
פתיחת קיץ יום ראשון א‘ תמוז 25.8

ללא
עלות

מיני נוער - 16:00 :ריצת ניווט ,יציאה מהמוקד .נוער ט-י“ב - 18:00 :יציאה מהמוקד.
- 18:00-20:00מיני נוער :מרבדי קיץ בגן הקוץ.
- 20:00-23:00ט-י“ב :מרבדי קיץ בגן הקוץ
 - 20:00הסבר פעילויות הקיץ -אביאל ,ברכת ראש המועצה ושיחה מעניינת עם -צורי דהן

החמשוש

י"ב -י"ד תמוז שבת פרשת בלק6-8/7 -
יציאה ב 8:30-מהשכונות ,נחל הקיבוצים ,שיחה של עדי קפלן בקיבוץ מירב ,לינה בחאן אל על
באבני איתן ,ביום שישי נחל אל על והתארגנות לשבת ,שבת שלום וחזרה משוערת ב 1:00בלילה.
מה להביא -בגדים להחלפה ולשבת ,נעלים סגורות ,כובע 3 ,ליטר מים ,משחקי חברה והמון מצב
רוח כל השאר עלינו !

עלות  350ליחיד
צוות החמשוש תהילה ,ידידיה ,אוריה ,רעות ,דריה ושיר האלופים!

ח'-י תמוז 2-4.7

הקיטנה

הקייטנה של נוער קדומים  -פרטים אצל השמיניסטים ובדפי מידע.

להרשמה -להיכנס לאתר המועצה  >-מפעלי נוער(.ניתן להרשם רק דרך האתר)
מרכז קהילתי קדומים שומר לעצמו את הזכות לשינויים

חפשו אותנו בפייבוק  -נוער קדומים

פעילות מיני נוער
טיולי מיני נוער
טיול זריחה -אור לט"ז תמוז  10.7לפנות בוקר בנחל חוורים
טיול לגלבוע -י"ט תמוז  13.7העמק הנעלם ועין יזרעאל
טיול סנפלינג -כ"ג תמוז  17.7-נחל זנוח( -תהיה הפרדה בין בנים
לבנות בסנפלינג )
טיול לכרמל -כ"ו תמוז  20.7נחל כלח
הטיולים מותנים במינימום  45נרשמים לאוטובוס.

עלות כל טיול  ₪ 100ליחיד ,יתר ההוצאות עלינו ;)-
שבוע מיני נוער "כובשים את השטח"
כ"ט תמוז -ד' אב 9:30-15:00 23-29.7

עלות ₪ 200
הפעילות תחולק לקבוצות ז-בנים ,ז-בנות ,ח -בנים  ,ח -בנות
בכל קבוצה עד  25משתפים
פעילות רכזי נוער -תעקבו אחרי הפרסומים
מגרשים מוארים 19:00-23:00 -כל חמישי!
פרטים אצל רכזי הנוער
מדברים על זה -סדנאות מוגנות מינית י“ח תמוז 12/7
 : 18:00-20:00מיני נוער במועדון ובסניף,
 : 20:30-22:00ט‘-י“ב
השיחות יחולקו לקבוצות של בנים בנות ,תבואו פתוחים לדבר !

