
ז קיץ  "מושב צור משה מציג לו

2020 הורים ותושבים יקרים, נוער, ילדים

!2020הקיץ בפתח ואנו שמחים להציג בפניכם את תכנית פעילות הנוער לקיץ 

מושקעות  , בקיץ מציע צוות ההדרכה שלנו מגוון פעילויות מעניינות

.ואטרקטיביות לכלל ילדי המושב

-שימו לב

כל , על מנת שנוכל לעבור את הקיץ בצורה הבטוחה ביותר

, הילדים מתבקשים להגיע לפעילויות עם בקבוק מים אישי

.מסכה והצהרת בריאות עדכנית לאותו יום

ייתכנו שינויים בתוכנית הקיץ בהתאם  

יש להתעדכן  . להנחיות משרד הבריאות

!ברמה יומיתוהפייסבוקבקבוצות הווצאפ 
פרסום נקודתי לקראת הפעילויות ושינויים יופצו בקבוצות הווטסאפ  

,  של ההורים והילדים-השכבתיות

.אנא עקבו אחריהן והישארו מעודכנים

,  קיץ מהנה ובטוח לכולנו

צוות נוער צור משה

רז הנדל רכז  0523412007רכז נוער -יניב קנטרביץ: זמינים לכל שאלה 

0548301555גרעינרית -אלינור צור0546424461:התנועה

לעדכונים שוטפים ותמונות מפעילויות הקיץ  

מועצה אזורית לב השרון           מחלקת נוער וחינוך משלים

מדור נוער              נוער צור משה
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מיקוםשעהתאריךפעילות

מועדון הנוער5/718:00הפנינג פתיחת קיץ

קאנטרי פרדסיה  7/712:00-16:00קאנטרי פרדסיה

דשא הגדול12/719:00ערב בינגו עם גלידות ופרסים

קאנטרי פרדסיה  14/712:00-16:00קאנטרי פרדסיה

דשא הגדול16/7סדנת טרמפולינות

דשא הגדול19/719:45ערב סרט

קאנטרי פרדסיה  21/712:00-16:00קאנטרי פרדסיה

רחבי המושב26/720:00אש לילה

קאנטרי פרדסיה  28/712:00-16:00קאנטרי פרדסיה

מועדון הנוער2/809:30טאגלייזר 

קאנטרי פרדסיה  4/812:00-16:00קאנטרי פרדסיה

8-9/816:00-22:00מחנה קיץ מושבי

07:00-13:00

מועדון הנוער

קאנטרי פרדסיה  11/812:00-16:00קאנטרי פרדסיה

דשא הגדול14/821:00סיום קיץ עם אוכל שווה-ערב סרט



מיקוםשעהתאריךפעילות

דשא הגדול06.0719:00אירוע פתיחת שנה

קנטרי פרדסיה08.0712:00קנטרי פרדסיה  

דשא הגדול08.0720:00תומר חולי-כדור רשת

מועדון נוערישלח בהמשך  13.07טאגלייזר 

קנטרי פרדסיה15.0712:00קנטרי פרדסיה

ט-מועדון זישלח בהמשך16.07ערב סרט

ט-מועדון זישלח בהמשך20.07סדנת נגרות

קנטרי פרדסיה22.0712:00קנטרי פרדסיה  

דשא הגדול22.0720:00תומר חולי-כדור רשת

ט-מועדון זישלח בהמשך23.07זולה לילה

מסביב למושב27.0705:30טיול זריחה 

קנטרי פרדסיה29.0712:00קנטרי פרדסיה

בית ברלישלח בהמשך30.07פיינבול

דשא הגדול03.0820:00תומר חולי-כדור רשת

קנטרי פרדסיה05.0812:00קנטרי פרדסיה

ט-מועדון ז06.0822:00לילה לבן

דשא הגדולישלח בהמשך10.08באבל בול

קנטרי פרדסיה12.0812:00קנטרי פרדסיה

ט-מועדון זישלח בהמשך13:00סיכום קיץ



הערותמיקוםשעהתאריך...מיועד לפעילות
מועדון גיל תיכון ישלח בהמשך6.7.2020'יב–' ימועדון פתוח

דשא הגדול8.7.202022:00'יב–' יתומר חולי-כדור רשת

–9.7.202019:00'יב–' טרחצה לילית
22:00

הגעה וחזרה עצמאיתקאנטרי פרדסיה

מועדון גיל תיכוןישלח בהמשך13.7.2020'יב–' ימועדון פתוח

מועדון פתוח

זולה לילה

דשא הגדולישלח בהמשך15.7.2020'יב–' י

מועדון גיל תיכוןישלח בהמשך16.8.2020'יב–' יערב סושי

ישלח בהשך17.7.2020'יבמסיבת מתגייסים

מועדון גיל תיכון17.8.202015:00'יב–' יקבלת שבת

הרשמה מראש  בית ברלישלח בהמשך20.7.2020'יב–' יפיינטבול

דשא הגדול22.7.202022:00'יב-'יתומר חולי-כדור רשת

מועדון גיל תיכוןישלח בהמשך23.7.2020'י'פעילות שיא שכבת י

הרשמה מראשכנרת חוף צמח29.7.20207:00-20:00'יב–' ייציאה לכנרת

מועדון גיל תיכון31.7.202015:00'יב–' טקבלת שבת

דשא הגדול3.8.202022:00'יב–' יתומר חולי-כדור רשת

מועדון גיל תיכון5.8.202020:30'יב–' יערב קריוקי

מועדון גיל תיכון6.8.202019:00'יב–' יערב פיצות

'  קבלת שכבת ט+ בוקר פנקייק 

רשמית

מועדון גיל תיכון10.8.202011:00'יב–' ט

בשדות של המושב12.8.202005:30'יב–' טטיול זריחה

מועדון גיל תיכוןישלח בהמשך13.8.2020'יב–' טסיכום קיץ


