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פעילות קיץ סבים ונכדים:

כשהסתיימו הקייטנות וההורים כבר מותשים ...זה הזמן לבלות עם הנכדים.
הפעילות מיועדת לסבים/סבתות שגרים/ות בעמק ונכדיהם במקום אחר או להיפך,
לנכדים/ות שגרים/ות בעמק וסביהם במקום אחר וכמובן לסבים ונכדים המתגוררים כולם בעמק שלנו.
יום א’ 13/8 -
צבים ומלפפונים
בעמק חפר
יום א’ 20/8 -
עיסת נייר

יום ב’ 14/8 -
קרמיקה
יום ב’ 21/8 -
כלבי נחייה
והדיונה הגדולה

יום ג’ 15/8 -
מיכל נגרין
ונחלת בינימין
יום ג’ 22/8 -
תכשיטים

יום ד’ 16/8 -
קליעת סלים

יום ה’ 17/8 -
לילות שאן

יום ד’ 23/8 -
דרך הפרי והחרמון

יום ה’ 24/8 -
יצירה בגבס

טיולים וסיורים משעות הצהריים לקראת ערב
פעילויות יצירה בסב יום ,עם מדריכות מקצועיות ,בין השעות 09:00-11:30
פעילויות יצירה:
• פעילויות היצירה מתקיימות בבוקר בין השעות  09:00-11:30בסב יום.
• הפעילות מיועדת לסבים כמובן ולנכדים מעל גיל .6
• בפעילויות היצירה  -כל סבא/סבתא ,יוכלו להגיע עם נכד אחד עד שניים בלבד!
• עלות הפעילות היא  ₪ 30למשתתף (סבא או נכד).
• ניתן לאכול ארוחת צהריים מלאה בחדר האוכל של הסב יום בעלות נוספת של  ₪ 15לסועד .יש לציין זאת בעת ההרשמה.
• מספר המקומות בכל בוקר מוגבל מאוד ,מהרו להירשם!

לפרטים והרשמה לכל הפעילויות :תמי אידלשטיין
טלפון | 04-6520725 :דוא"לtammy@eyz.org.il :
ניתן לבטל הרשמה עד שבוע לפני מועד הפעילות ,לאחר מועד זה ,יהיה חיוב מלא!

טיולים וסיורים:
על צבים ומלפפונים
יום ראשון |  | 13/8/17בהדרכת רעות בירן
אחה”צ ניסע למושב אחיטוב אשר בעמק חפר ,בו מגדלים את רוב המלפפונים
שאנו אוכלים .נכיר את עולם המלפפונים ונבקר גם ב”נבטים של אודי”  -חממת
נבטים במושב .משם נמשיך ל”אגמון חפר” -פנינת טבע וצפרות חדשה ,במרכז
הארץ .נטייל בין הבריכות ועופות המים .נשמע איך הפך נחל אלכסנדר ממטרד
למשאב .את היום נסיים ב”גשר הצבים” אשר ליד כפר ויתקין ,שם נשמע על
עולמם של הצבים הרכים ,נלך הליכה קצרה לאורך נחל אלכסנדר ונסיים
בפיקניק במדשאות הרחבות.
עלות הטיול  ₪ 90למשתתף ,כולל איסוף מציר מרכזי .מיועד לבני  6ומעלה.
אומנות התכשיטים
יום שלישי | 15/8/17
בשעות הצהריים ניסע לביקור במפעל של מיכל נגרין .סיור מודרך עשיר בתוכן
ומהנה במרכז המבקרים .הביקור כולל צפיה בסרט וסיור מודרך בעולם היצירה
של המותג ,בסטודיו ובבית המלאכה ,העובר דרך כל שלבי העיצוב והייצור
ומראה איך העולם של מיכל קורם עור וגידים .בתום הסיור נערוך סדנה ביצירת
תכשיט ,נקנח את הביקור בקפה ועוגה וניסע לסיור חופשי בנחלת בנימין.
עלות הטיול  ₪ 110למשתתף ,כולל איסוף מציר מרכזי .מיועד לבני  6ומעלה.
לילות שאן
יום חמישי |  | 17/8/17סיור לילי מודרך
בשעות הערב נצא ל”לילות שאן” ,סיור ייחודי ובו מיצגים אור-קוליים מורכבים,
המקימים לתחייה יישוב חי ותוסס והתרחשויות היסטוריות במשך אלפי שנים
בעיר בית שאן .חיזיון אור-קולי יחיד מסוגו בעולם ובו אמצעים וירטואליים
המעניקים למבקרים תחושה שהם נמצאים בבית שאן העתיקה.
עלות הטיול  ₪ 100למשתתף ,כולל איסוף מציר מרכזי .מיועד לבני  6ומעלה.
המרכז הישראלי לכלבי נחייה והדיונה הגדולה באשדוד
יום שני | 21/8/17
בשעות הבוקר המאוחרות ,ניסע לסיור במרכז הישראלי לכלבי נחייה .בסיור
נעסוק בנושאים עיוורון וסוגיו ,היסטוריית כלבי נחיה בעולם ובארץ ,היסטורית
המרכז הישראלי לכלבי נחיה ,תהליך הכשרת כלב נחיה מיום לידתו ,תהליך
קבלת כלב נחיה ,הנגשת מקום לאנשים עיוורים ,שיטות אימון הכלבים ועוד.
עלות הטיול  ₪ 130למשתתף ,כולל איסוף מציר מרכזי .מיועד לבני  8ומעלה.
דרך הפרי  -בית האריזה הגדול לתפוחים ועלייה ברכבל החרמון
יום רביעי | 23/8/17
בשעות הבוקר המאוחרות ניסע לסיור ב”דרך הפרי”  -סיור מודרך לעולם ססגוני
ומרתק בבית האריזה הגדול והמשוכלל בארץ“ .דרך הפרי” אותה עושים הפירות,
מהקטיף ,דרך חדרי הקירור ,מערכי המיון ובקרת האיכות הקפדניים ,עד השלב
בו הם נארזים  -בדרכם אל מדפי רשתות השיווק והחנויות המובחרות .משם
ניסע אל אתר החרמון ,נעלה ברכבל אל ההר הגבוהה במדינה ( 2020מ’) ונאכל
ארוחת צהריים שהבאנו אתנו מהבית.
עלות הטיול  ₪ 140למשתתף ,כולל איסוף מציר מרכזי .מיועד לבני  6ומעלה.

צילום :גבי ברנשטיין

צילום :אורי יפה

תמונה מתוך אתר קופונופש

התמונה באדיבות רשות הטבע והגנים

תמונה מתוך אתר של אליה זימן

תמונה מתוך אתר itravel israel

תמונה מתוך אתר “מפה”

תמונה :צבי פרץ כהן

