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במהלך חופשת הקיץ נקיים מגוון רחב של פעילויות המשלבות ערכים, העשרה, כייף והנאה 
לכל המשפחה . התכנית כוללת : קייטנות, טיולים, מסעות, ימי שיא, הרצאות, הצגות, מופעים,  
פעילויות העשרה, תרבות וספורט באשכולות לילדים, נוער ומבוגרים. במסגרת הפעילויות 
השונות ניתן דגש לנושא הקהילה. השייכות, השונות והשותפות בחיי הקהילה בישובים ובחבל.

תכנית הקייטנות והצהרונים מאפשרת לילדים להמשיך פעילות במסגרת מוכרת ובטוחה. התכנית 
מאושרת ומפוקחת על ידי משרד החינוך ומופעלת על ידי סגל הוראה ומדריכי נוער מוסמכים.

לבני הנוער בנינו תכנית ייחודית המסנכרנת בין הפעילות בישוב ,בתנועת הנוער ובאשכולות. 
הפעילות כוללת סדנאות, טיולים, פעילות תרבות ,פעילות ספורט ופעילות אתגרית. בנוסף, 

השנה הרחבנו את פעילות הספורט העממי במטרה לעודד אורח חיים בריא.

תכנית הקיץ הנה תוצר של תהליך עבודה משותף עם נאמני התרבות הנוער, והספורט, במטרה  
לתת מענה מיטבי ומותאם לצרכי התושבים.

רבקה�בליסטרא�
מנכ”ל�מעגלים

שמעון�סוסן�
ראש�המועצה

בברכה קיץ מהנה ובטוח,

תושבים�יקרים

מעגלים

קיץ של קהילה
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קיץ של קהילה

1.7-31.7 | בוקר 08:00-13:00 | צהריים 13:00-16:00 | בגני הילדים ביישובים 

עלות בוקר: 900 ₪ כולל ארוחת בוקר | עלות צהריים: 900 ₪ כולל ארוחת צהריים
להרשמה�ולפרטים�נוספים:�מוקד�הרישום�של�מעגלים�03-5618069

חוגים | ימי שיא | הצגות
פעילויות העשרה | סדנאות יצירה

קייטנת גני ילדים
קייטנות

*שימו�לב:�לא�יינתן�החזר�כספי�בגין�חיסורים/�היעדרויות/�חופשות

תחילת הרשמה 16.5 | סיום הרשמה 14.6
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קיץ של קהילה
קייטנות

רבקה�בליסטרא�
מנכ”ל�מעגלים

רחלי�לגאלי
מנהלת�הצהרונים

שיהיה לכולנו קיץ צבעוני שמח  ומהנה!

"קסם הצבעים"
השנה�בחרנו�ב�"קסם הצבעים" כנושא�מרכזי�סביבו�נבנתה�התכנית�הפדגוגית�של�הקייטנה.

במהלך�הקייטנה�נעסוק�בהיבטים�שונים�של�נושא�"קסם הצבעים"�ונשלב�פעילות�יצירה�ופעילות�
חווייתית�בכל�תחומי�הדעת,�השירה,�הסיפורת,�היצירה,�התחושה,�התנועה�ועוד

 בכל�נושא�נתמקד�בערכים�רלוונטיים�לחיי�היומיום�שלנו,�למייחד�כל�אחד�ואחד,�לקבלת�השונה�מאתנו,
ליופי�שבמגוון,�לעוצמה�והתרומה�של�כל�אחד�לתמונה�השלמה.

•�נכיר�את�קשת�הצבעים�את�המייחד�והמאחד�ביניהם
•�נלמד�על�הצבעים�החמים�והקרים�והמאפיינים�שלהם

•�נחשף�לקסם�יצירת�הצבע�מערבוב�צבעים�–�בדגש�לשונות�ולקבלת�האחר
•�הילדים�יכירו�את�השחור�והלבן�ותפקידם�בקשת�הצבעים,�תוך�השוואה�להבדל�בין�היום�והלילה�בחיינו.

•�נחווה�ונכיר�את�חשיבותם�החגיגית�של�הזהב�והכסף�והקשר�לירושלים�עיר�הבירה.
•�נהנה�מימים�צבעונים�וייחודים�כגון�יום�אדום�שיוקדש�לאהבה�ויצירה,�יום�כחול�שיוקדש�לחלום�

ולעולם�המים�וכו

"קסם הצבעים" יבוא�לידי�ביטוי�גם�בפעילויות�העשרה�,�החוגים�וההצגות�במהלך�הקייטנה.
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קיץ של קהילה

1-21.7 | 08:00-13:00 | בתי ספר ברחבי החבל

עלות:  300 ₪ במסגרת ביה"ס של החופש הגדול - סיפורים בכל מיני צבעים

סיפורים בכל מיני צבעים
קייטנה א'-ג'

תחילת הרשמה 20.5 | סיום הרשמה 14.6

www.maagalim.org.ilלהרשמה�ולפרטים�נוספים:�מחלקת�שירות�לתושב�מעגלים��03-5618069ובאתר�
*שימו�לב:�לא�יינתן�החזר�כספי�בגין�חיסורים/�היעדרויות/�חופשות

פארק 
טרמפולינות 

במודיעין

סינמה סיטי
ראשון לציון

3 יציאות 
לבריכה

)ג' בלבד(

לייזר טאג 
ומגוון פעילויות 

חוויתיות

הצגה בהיכל 
התרבות איירפורט 
סיטי )א' וב' בלבד(

אוטובוס 
 החדשנות
'חללית 
בראשית'

ימי קהילה

קייטנות
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קיץ של קהילה

1-21.7 | 08:00-13:00 | בתי ספר ברחבי החבל

עלות:  1150 ₪ | המחיר כולל הסעות הלוך חזור, ארוחת בוקר, חולצה וכובע

סיפורים בכל מיני צבעים
קייטנה ד'-ו'

תחילת ההרשמה 20.5 | סיום ההרשמה 14.6

www.maagalim.org.ilלהרשמה�ולפרטים�נוספים:�מחלקת�שירות�לתושב�מעגלים��03-5618069ובאתר�

פארק 
טרמפולינות 

במודיעין

סינמה סיטי
ראשון לציון

2 יציאות 
לבריכה

לייזר טאג 
ומגוון פעילויות 

חוויתיות

ימי קהילה אוטובוס 
 החדשנות
'חללית 
בראשית'

*שימו�לב:�לא�יינתן�החזר�כספי�בגין�חיסורים/�היעדרויות/�חופשות

קייטנות
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מעגלים
לי

 יו
ש

וד
ח

"ז 
לו

1/73/74/7

<�בני�עקיבא�-�אירוע�פתיחת�קיץ
<�סדנה�עם�נוה�צור�)ז'�ומעלה�בני�עטרות(<�שירי�ילדות�)טירת�יהודה(

<�מופע�קפסולה�שקטק�)טירת�יהודה(
<�"קליוסטרו"�מופע�קוסם�)חדיד(

<�ערב�צ'יל�אאוט�)ז'�ומעלה�בית�נחמיה(
<�סדנת�שוקולד�)ז'�ומעלה�מ.מודיעים(

<�מסיבת �Full Moon)ט'�ומעלה�גבעת�כ"ח(
<�שירי�ילדות�)גינתון(

<�מופע�קפסולה�שקטק�)נחלים( 2/7
אירוע�תיפוף�)בית�נחמיה(

6/77/78/78-11/710/7
<�איה�כורם�-�מופע�)שילת(

<�אוטו�בית"�מופע�לכל�
המשפחה�)בני�עטרות(

<�צופים:�הכנת�מדריכים�לקורס�מסכם
<�מיכל�דליות�–�הרצאה�)כפר�דניאל(

טיול�שפלת�
יהודה

צופים:�קורס�
מדריכים

סנפלינג�
בכרמל

11/714/715/717/718.7
<�לייזר�טאג�)ז'�ומעלה�מועדון�בן�שמן(

<�אירוע�תיפוף�)נופך(
<�שירים�מהכרם�)בית�נחמיה(

 Full מסיבת
�Moon)ט'�

ומעלה,�לפיד(

טיול�עמק�
המעיינות

טיול�הר�
מירון

 <�סדנה�עם�ג'ורדי�)ט'�ומעלה�טירת�יהודה(
<�סדנה�עם�ליאור�רוכמן�)ט'�ומעלה�ברקת(
<�בירה�ונשירה�-�הילה�בן�דוד�)גבעת�כח(

21/721-25/722-24/724/7 )תשעה באב(20/7

חדר�בריחה�"�צוות�הכוחות�
המיוחדים"�)ז'�ומעלה�כפר�טרומן(

יעל�וחברים�בדרכים�נזהרים�–�
תיאטרון�החברים�של�יעל

�)בן�שמן(

בני�
 המושבים
טיולי�ד'-ו'

צופים:�מחנה�
עופרים

אדם�הקוסם�–�מופע
)גבעת�כח(

25/726/7-3/828/728-30/729/7-1/8
<�הצגת�ילדים�"לא�סתם�סיפור"�
 )רינתיה(�<�דואט�אהבה�)גינתון(

<�מופע�להקת�סברס�)כפרת�רות(

צופים:�מחנה�
קיץ�ה'-י"ב

לייזר�טאג
)ז'�ומעלה�

גמזו(
bikeguideבני�המושבים-�מסעות�ז'-ח'מחנה�הקיץ�
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הפנינג קהילה - תל חדיד 
מופע אמן מרכזי לסיום הקיץ

9

 29/8

קיץ של קהילהקיץ של קהילה

4/85/86/813/8

מאסטר�שף�סדנת�
בישול��ט'�ומעלה

)כפר�דניאל(

סדנת�צחוק�עם�עמי�אנידג'ר
)ז'�ומעלה�חדיד(

 ערב�צ'יל�אאוט
)ז'�ומעלה�רינתיה(

 <�סדנת�אמן�עם�ליאור�רוכמן,
)ט'�ומעלה�שילת(

<�"קליוסטרו"�מופע�קוסם�)גמזו(
7/8

גמר�גביע
ראש�המועצה

12-18/815/818/8

מחנות�קיץ�-�בני�עקיבא

<�מסיבת��Full Moon)ז'�ומעלה�גנתון(
<�ערב�צ'יל�אאוט�)ז'�ומעלה�שילת(

<�מופע�מחווה�עם�אורי�מוסטקי�ורם�סופר�)בארות�יצחק(
<�בירה�ונשירה�עם�הזמרת�הילה�בן�דוד�)מזור(

<�נויה�מנדל�במופע�סטנד�אפ�)גמזו(

ערב�צ'יל�אאוט�)ז'�ומעלה�בית�עריף(

19/820/821-22/8
<�טיול�מים�-�כפר�בלום

<�מאסטר�שף,�סדנת�בישול�)ט'�ומעלה�נחלים(
טורניר

טיול�לילה�-�נחל�פרציםקטרגל�בוגרים

22/825/827-29/8

בטברנה�עם�אלון�הלל�מסיבת��Full Moon)ז'�ומעלה�רינתיה(
חבל�מודיעין�באקסטרים)רינתיה(



מחיר: 150 ₪ ליום טיול | הפעילות כוללת הדרכה מקצועית, כניסה לאתרים, הסעות ואבטחה | 
באישור משה"ח | סיום הרשמה: 1.7 לכל הטיולים 

8.710.715.717.719.821-22.8

בואו לאסוף חוויות - קיץ 2019 | בוגרי ה' ומעלה

מעגלים על גלגלים

www.maagalim.org.ilלהרשמה�ולפרטים�נוספים:�מחלקת�שירות�לתושב�מעגלים��03-5618069ובאתר�

חובה לצרף אישור הורים | איסוף ופיזור מהמזכירות ביישוב | פירוט 
ושעות הפעילות יימסרו לנרשמים בהמשך | ייתכנו שינויים 

שפלת יהודה�–�ניווט�
סלולרי,�זחילה�במערות�

מסתור�וטיול�בציר�
המעיינות�–�טיול�אחה"צ�

כרמל�–�סנפלינג�
במחצבות�

קדומים�וטיול�
בנחל�כלח�גלים�

עמק המעיינות - 
טיול�רטוב�בנחל�

הקיבוצים�ועין�מודע,�
תצפית�מכתף�שאול.

מפסגת הר מירון 
לחרבת חוממה, 
פארק חבלים 

אתגרי בעין זיתים

טיול מים - 
קיאקים�בכפר�
בלום,�מסלול�

הליכה�בעין�תינה�

טיול לילה - לנחל�
פרצים/חווארי�מצדה,�

תצפית�כוכבים�
+ארוחת�בוקר

נוער

קיץ של קהילה
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 בן שמן | בית נחמיה
כפר דניאל | גנתון | אחיסמך

ערב צ'יל אאוט

לייזר טאג

מאסטר שף

Full Moon מסיבת

אשכול דרום
מגוון�אטרקציות�והפתעות�כולל�עמדות�מולטימדיה,�שולחנות�משחק,�מציאות�מדומה,�מתקני�אקסטרים,�

דוכני�מזון�חופשי,�מוזיקה�ועוד�הרבה�פינוקים

פעילות�אקסטרים�תחרותית

סדנת�בישול�באווירה�מנצחת�מהמטבח�האסיאתי

תאילנד�זה�כאן...�תאורת�אולטרא,�איפור�בצבעים�זוהרים,�גימיקים�
זוהרים,�עמדת�צילום�ועוד....

4.7 | 21:00 | ברחבת מועדון בית נחמיה | ז' ומעלה

11.7 | 21:00 | במועדון בן שמן | ז' ומעלה

4.8 | 20:00 | במועדון כפר דניאל  | ט' ומעלה

15.8 | 20:00 במועדון גנתון | ז' ומעלה

נוער

קיץ של קהילהקיץ של קהילה
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נוער

קיץ של קהילה

נחלים | גמזו | מבוא 
מודיעים | טירת יהודה

סדנת שוקולד 

סדנת אמן עם ג'ורדי

לייזר טאג

מאסטר שף

אשכול דתי

־ג'ורדי�מספר�ומדגים�איך�בונים�שיר,�נותן�הצצה�לתהליך�בניית�השירים,�מש
מיע�את�הלהיטים�הכי�מוכרים�ומספר�את�הסיפורים�מאחורי�השירים

פעילות�אקסטרים�חווייתית

סדנת�בישול�באווירה�מנצחת�מהמטבח�האיטלקי

4.7 | 19:00 | לנוער מ. מודיעים | ז' ומעלה

18.7 | 20:00 | מועדון טירת יהודה | ט' ומעלה

28.7 | 20:00 | במועדון גמזו | ז' ומעלה

19.8 | 20:00 | במועדון נחלים | ט' ומעלה
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נוער

קיץ של קהילהקיץ של קהילה

לפיד | שילת
כפר רות

ערב צ'יל אאוט

סדנת אמן עם ליאור רוכמן

Full Moon מסיבת
אשכול מזרח

מגוון�אטרקציות�והפתעות�כולל�עמדות�מולטימדיה,�שולחנות�משחק,�מציאות�
מדומה,�מתקני�אקסטרים,�דוכני�מזון�חופשי,�מוזיקה�ועוד�הרבה�פינוקים

אמן�חושים�שמשאיר�אתכם�מופתעים,�נרגשים�ועם�חיוך�גדול

תאילנד�זה�כאן...�תאורת�אולטרא,�איפור�בצבעים�זוהרים,�
גימיקים�זוהרים,�עמדת�צילום�ועוד....

14.7 | 19:30 | במועדון לפיד | ט' ומעלה

13.8 | 20:00 | במועדון שילת | ט' ומעלה

15.8 | 20:00 | ברחבת מועדון שילת | ז' ומעלה
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נוער

קיץ של קהילה

חדיד | גבעת כ"ח
ברקת | בית עריף

Full Moon מסיבת

סדנת צחוק עם עמי אנידג'ר )מהצמד עמי ואלי( 

ערב צ'יל אאוט

אשכול מרכז

סדנה�על�חשיבה�חיובית�בשילוב�תרגילי�צחוק�ומערכונים�בשיתוף�הנוער

מגוון�אטרקציות�והפתעות�כולל�עמדות�מולטימדיה,�שולחנות�משחק,�מציאות�
מדומה,�מתקני�אקסטרים,�דוכני�מזון�חופשי,�מוזיקה�ועוד�הרבה�פינוקים

4.7 | 20:00 במועדון גבעת כ"ח | ט' ומעלה

5.8 | 20:00 במועדון בחדיד | ז' ומעלה

18.8 | 20:00 | ברחבת מועדון בית עריף | ז' ומעלה

תאילנד�זה�כאן...�תאורת�אולטרא,�איפור�בצבעים�זוהרים,�
גימיקים�זוהרים,�עמדת�צילום�ועוד....

סדנת אמן עם ליאור רוכמן

אמן�חושים�שמשאיר�אתכם�מופתעים,�נרגשים�ועם�חיוך�גדול
18.7 | 20:00 במועדון ברקת | ט' ומעלה
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כפר טרומן | רינתיה
נופך | בני עטרות | מזור

חדר בריחה " צוות הכוחות המיוחדים" 

לייזר טאג

סדנת אמן עם נוה צור

מסיבת Full Moonערב צ'יל אאוט

אשכול צפון
פעילות�אקסטרים�תחרותית

נוה�מספר�את�סיפורו�מעורר�ההשראה�של�נער�ממשפחה�דתית�עם�חלומות�
גדולים�שהלך�עם�הלב�והאמין�בעצמו�למרות�שבבית�ספר�לא�זיהו�בו�משהו�מיוחד

מגוון�אטרקציות�והפתעות�כולל�עמדות�מולטימדיה,�
שולחנות�משחק,�מציאות�מדומה,�מתקני�אקסטרים,�

דוכני�מזון�חופשי,�מוזיקה�ועוד�הרבה�פינוקים

תאילנד�זה�כאן...�תאורת�אולטרא,�איפור�בצבעים�
זוהרים,�גימיקים�זוהרים,�עמדת�צילום�ועוד....

20.6 | 20:00 | במועדון מזור | ז' ומעלה

21.7 | 20:20 | במועדון כפר טרומן | ז' ומעלה

3.7 | 20:00 | במועדון בני עטרות | ז' ומעלה

22.8 | 20:00 במועדון רינתיה | ז' ומעלה6.8 | 20:00 | ברחבת מועדון רינתיה
 ז' ומעלה

נוער

קיץ של קהילהקיץ של קהילה
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נוער

קיץ של קהילה

קיץ בתנועות הנוער
בני עקיבא

6/6:�סניפי�חבל�מודיעין�עולים�לירושלים
21-24/6:�סמינריון�שלב�ב'�לצוות�ההדרכה

24-26/6:�סמינריון�שלב�ב'�לצוות�נחשון
1/7:�אירוע�פתיחת�הקיץ

12-13/8:�מחנה�ניצנים,�יער�עופר,�כיתות�ה'
12-14/8:�מחנה�מעלות,�עין�זיתים,�כיתות�ו'

12-15/8:�מחנה�נודד�הרא"ה,�הרי�ירושלים,�כיתות�ח'
13-14/8:�מחנה�נבטים,�יער�שלמון,�כיתות�ד'

13-16/8:�מחנה�מעפילים,�יער�עופר,�כיתות�ז'
13-18/8: מחנה�סיירים,�עין�זיתים/�יער�עכברה,�כיתות�ט'
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נוער

קיץ של קהילהקיץ של קהילה

בני המושבים

צופים

2/7 23/6-: סמינר�מדריכים�לבוגרי�ט'
21-25/7: טיול,�כיתות�ד'-ו',��21-23/7-�סבב�א',��23-25/7-�סבב�ב'

29/7-1/8 : מסעות,�כיתות�ז'-ח'
7-12/8: סמינרים,�כיתות�י'-יא'

1/6: יום צופה שבטי
7/7: הכנת מדריכים לקורס מסכם

8-11/7: קורס מדריכים מסכם, חוות הצופים
22-24/7: מחנה עופרים, יער עופר, כיתות ד'

26/7-3/8: מחנה קיץ, יער ציפורי, כיתות ה'-י"ב
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אשכול צפון
תרבות

בארות יצחק | רינתיה | נופך 
נחלים | בני עטרות | מזור

קיץ של קהילה

15.8 | 20:00 | בבית שפירא - בארות יצחק 

25.7 | 18:00 | בית רוני רינתיה

25.8 | 21:00 | בית רוני רינתיה

11.7 | 17:30 | בית העם נופך 
15.8 | 20:30 | בית העם מזור

6.7 | 21:00 | בני עטרות

מחווה ל-70 שנות אהבה הזמר העברי עם 
רם סופר ואורי מוסטקי

הצגת ילדים "לא סתם סיפור" - 
בטברנה עם אלון הללתאטרון מדיטק חולון

"טאיקו לייף" - אירוע תיפוף זן 
ערב תוסס של שירים ישראלים, ותיפוף יפני לילדים

אווירה של שמחה וחגיגה עם 
הזמרת הילה בן דוד 

"אוטו בית" מופע לכל 
המשפחה עם לביא זיטנר 

4.7 | 17:30 | בית דני, נחלים

קפסולה שקטק – מופע ריקוד, תיפוף, 
מוסיקה, מחול, אנרגיה והומור
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אשכול מרכז
תרבות

קיץ של קהילהקיץ של קהילה

18.7 | 20:30 | רחבת בית העם גבעת כח

1.7 | 17:30 | באסם, טירת יהודה

3.7 | 17:30 | באסם, חדיד

3.7 | 16:00 | באסם, טירת יהודה
2.7 | 17:30 | בית העם בית נחמיה

9.6 | 20:00 | בית העם כפר טרומן

11.7 | 20:30 | בית העם בית נחמיה

ערב תוסס של שירים ישראלים, אווירה של 
שמחה וחגיגה עם הזמרת הילה בן דוד 

אדם הקוסם – שילוב מושלם של 
קרקס בועות סבון וסקסופון

שירי ילדות ישראלית – תיאטרון חוויה

מופע קוסם "קליוסטרו"

קפסולה שקטק – מופע ריקוד, תיפוף, 
"טאיקו לייף" – אירוע תיפוף זן מוסיקה, מחול, אנרגיה והומור

ותיפוף יפני לילדים

מופע הנשמות הטהורות בעקבות 
השמש עם רוני וייס ונתן כהן 

שירים מהכרם – מופע עשיר של שירים 
וסיפורים מראשית ימי הזמר התיכוני עם 

יהודה קיסר ואביחי מליחי 

24.7 | 18:00 | בית העם גבעת כח

 טירת יהודה | כ. טרומן
חדיד | גבעת כ"ח | בית נחמיה
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תרבות

קיץ של קהילה

25.7 | 19:30 | כפר רות

6.7 | 21:00 | בית העם, שילת

29.6 | 20:30 | בטומאס בר, לפיד

מופע להקת סברס – מופע מוזיקלי 
שירים ישראליים 

היוצרת והזמרת איה כורם במופע 
חדש ממיטב שירה

סי היימן במופע – "רוקנרול כחול"

לפיד | שילת
כפר רות אשכול מזרח
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אשכול דרום
תרבות

 בן שמן | בית נחמיה
כפר דניאל | גנתון | אחיסמך

קיץ של קהילהקיץ של קהילה

 4.7 | 17:30 | מועדון בגינתון

 7.7 | 20:30 | בית העם כפר דניאל

 13.8 | 17:30 | במועדון גמזו
 21.7 | 17:00 | בית העם מושב בן שמן

 15.8 | 20:30 | במועדון גמזו

 25.7 | 20:30 | מועדון בגינתון

שירי ילדות ישראלית - תיאטרון חוויה

מיכל דליות מגיעה להרצאה 
בנושאים שנוגעים לכולנו - על 

הורות, ילדים ומה שביניהם | 20 ₪

מופע קוסם "קליוסטרו"
יעל וחברים בדרכים נזהרים - 

תיאטרון החברים של יעל

נויה מנדל במופע סטנד אפ שנון, מקורי ומאוד מצחיק העוסק בפרנויות של כולנו: 
זוגיות, גידול ילדים, דיאטות, מסורת יהודית ועוד | 20 ₪

דואט אהבה – מופע מוסיקלי 
על זוגיות 
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ספורט

קיץ של קהילה

במהלך יולי תצא לדרך אליפות קטרגל במגרשי "השחבק" )דשא סינטטי( 
ביישובי החבל: חדיד, נחלים, גבעת כח | בתחרות ישתתפו 8 קבוצות 
בפורמט 6*6 | כל קבוצה תקבל תלבושת | התחרות תקבל סיקור מקיף 
באינטרנט! | עלות סמלית למשתתף - 20 ₪ | פרטים נוספים והרשמה: 

http://bit.ly/H-Modiin-Cup

גביע ראש המועצה קטרגל בוגרים

טורניר קטרגל לבני נוער - 20.8.19

תאריך הגמר - 7.8.19

פרויקט מגרשים מוארים!

צוות�נוער�מוביל�בחבל�מזמין�אתכם�להשתתף�בטורניר�קטרגל�
המשתתפים�יקבלו�חולצות�דרייפיט

לפרטים�נוספים�יש�לפנות�לרכזת�גיל�תיכון:�רותם�סלע�-�052-3500855

ערב�ספורטיבי�לבני�נוער�כיתות�ז'-יב'�ביישוב�בימי�חמישי�בין�השעות�20:00-22:00
בתוכנית:�טורנירים,�תחרויות,�נושאי�פרסים,�מדליות�וגביעים.

לתיאום�נוספים�יש�לפנות�למנהל�מחלקת�הספורט:�קובי�גנון�-�054-3973846
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ספורט

קיץ של קהילהקיץ של קהילה

מסלול�אתגרי�-��15ק"מ�לרוכבי�הרים�מנוסים.
מסלול�עממי�-�מותאם�למשפחה�רוכבת�החל�מגיל�9.

מדריכים�מקצועיים�מלווים�לאורך�כל�המסלול�למתן�פתרון�לבעיות.
עלות�למשתתף�-��₪�20|�כל�משתתף�יקבל�חולצת�דרייפיט

טיול רכיבה על האופניים ליל הירח

3 ימים של רכיבות אופניים בסינגלים מיוחדים ומאתגרים

 כולנו�נבלה�בקייטנת�אופנים,�בריכה,�ריצה,�ניווט�ביער�ועוד�מגוון�פעילויות�אקטיביות�ביער.
**בשעות�החמות�נבלה�בבריכה�בכפר�דניאל

מתאים�לגילאי��9-16היודעים�לרכב,�לא�חובה�ניסיון�ברכיבת�אופני�הרים�|�אופני�הרים�עם�הילוכים�-�חובה.
ניתן�לתאם�מראש�השכרת�אופניים�בתשלום�נפרד.�

הלינה�)לילה�אחד�בלבד(�באזור�הבריכה�בכפר�דניאל�בשקי�שינה�ואוהלים.�הגעה�עצמאית�בשאר�הימים.

*כולל�-�ארוחות�צהריים,�
ערב�ובוקר�ללנים,�כניסה�
לבריכה�ולינה�-��יומיים,�
הדרכה,�רכב�ונהג�ליווי.

לתושב החבל - 50%עלויות למחנה קיץ

�3₪�660₪�330ימים

₪�500₪�250יומיים�כולל�לינה

₪�240₪�120יום�בודד

28-30.7 | ביער בן שמן מחנה הקיץ ספורטיבי של
bikeguide ומ.א חבל מודיעין, יוצא לדרך

16.7.19 | חניון הרצל, יער בן שמן )מול יער הקופים(
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תרבות

קיץ של קהילה

מחנה בית הספר - 21.7-1.8

מחנה כדורסל מקצועי - 21.7-1.8

ימים א'-ה' | 8:30-12:30 | כיתות א'-ד' | המחנה כולל הסעות 
הלוך וחזור! | עלות השתתפות ל-10 ימים: 1100 ש"ח

ימים א'-ה' | 13:30-16:30 | כיתות ה'-ח' | המחנה כולל 
הסעות הלוך וחזור! | עלות השתתפות ל-10 ימים: 1200 ש"ח

תרגילי שליטה בכדור, 
שיפור מיומנות 

הקליעה,  אתלטיקה 
וקורדינציה, משחקים, 
טורנירים והמון פרסים!

מספר המשתתפים מוגבל – שריינו מקומכם
לפרטים נוספים: טל שלום - נייד 054-3355552

ולהרשמה מקוונת באתר מעגלים: www.maagalim.org.il  או במחלקת שירות לתושב 03-5618069

ספורט

שך
המ

ב
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מעגלים

הפנינג קהילה
מחבקים את תושבי מבוא מודיעים

17:00-19:30
מתקנים,�מתנפחים,�הפעלות,�

דוכנים,�פעילויות�נינג'ה

19:30-20:30
 גמר�אליפות�נינג'ה�חבל�מודיעין

20:30-22:00
מופע�אמן�מרכזי�לסיום�הקיץ

29.8 | תל חדיד

קיץ של קהילה
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שימו לב
מעגלים

קיץ של קהילה

רישום לקייטנות הקיץ יתקיים בין התאריכים:

הרישום לכל פעילויות מעגלים יעשה באמצעות:

�23.5-14.6לאחר�מועד�זה�לא�יתאפשר�רישום!

מחלקת�שירות�לתושב�של�מעגלים�בטלפון:�03-5618069 
בימים�א'-ה'�בין�השעות�08:00-16:00 

הרישום�למשלמים�במזומן/המחאות/הנחה�למשפחה�חד�הורית�
יתקיים�במחלקת�שירות�לתושב�במשרדי�מעגלים

�בימים�א'-ה'�בין�השעות�09:00-14:00

הורים�יקרים,�אנא�הקפידו�להירשם�במועד�על�מנת�
שנוכל�להיערך�בצורה�מיטבית�לקליטת�ילדכם

www.maagalim.org.il הנחות�יינתנו�בהתאם�לתקנון�המופיע�באתר�מעגלים*
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קיץ של קהילה



מסלול
האקסטרים

מגיע
לחבל מודיעין

יחד בין השעות 17:00-20:00ילדים נוער ומבוגרים מוזמנים להתנסות 
 תחרות אלוף החבל 

הגמר הגדול 29.8 במעמד ראש המועצהמקצה ילדים ומקצה בוגרים

17:00  הפנינג משפחות, מופעים, מגוון מתקנים והפעלות
20:00  תחרות הגמר- אלוף הנינג'ה בחבל

למעוניינים להשתתף בתחרות יש להירשם מראש לאימונים ולמוקדמות

שלושה ימים של תחרויות, אקשן ופרסים.27-29.8 | תל חדיד
 

מסלולים מותאמים לכל הגילאים!


