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 1פריסת תכנית פעילות

 ביולי 2-6

שעות 
פעילות

2 

 6.7 –יום ה  5.7 –יום ד  4.7 –יום ג  3.7 –יום  ב  2.7 – יום א

8:00-
9:30 

מפגש בוקר 
 בנושא:

 מסיבת פתיחה

מפגש בוקר 
 בנושא:

 צהוב עולה

מפגש בוקר 
 בנושא:

 חיות תנ"כיות

מפגש בוקר 
 בנושא:

 חיות תנ"כיות

מפגש בוקר 
 בנושא:

 מים בששון

9:30-
10:00 

הפסקת אוכל 
ופעילות הפגתית 

 בחצר

הפסקת אוכל 
ופעילות הפגתית 

 בחצר

הפסקת אוכל 
ופעילות הפגתית 

 בחצר

הפסקת אוכל 
ופעילות הפגתית 

 בחצר

הפסקת אוכל 
ופעילות הפגתית 

 בחצר

10:00-
11:30 

היכרויות עם 
הצוות+חיבור 

אמנה 
קבוצתית+הימנון 

 קבוצתי

 "חכם בשמש":

הימנעות מפגעי 
 קיץ

פעילות עם בעלי 
 חיים

 טורניר כדורגל
 נקבת השילוח

+בורות המים 
 בירושלים

11:30-
11:45 

 הפסקה הפסקה הפסקה הפסקה הפסקה

11:45-
12:45 

פתיחה קרנבל 
עליז: יום הולדת 

 לחופש הגדול

יצירה: סמלי 
 ירושלים

 יצירה בנושא:
 בעלי חיים

 משחקי תיאטרון
פעילות כיף מים 

 בששון

12:45-
13:00 

 סיכום היום סיכום היום סיכום היום סיכום היום סיכום היום

 

 

 ביולי 9-13

שעות 
 פעילות

 13.7 –יום ה  12.7 –יום ד  11.7 –יום ג  10.7 –יום  ב  9.7 – יום א

8:00-
9:30 

מפגש בוקר 
 בנושא:

יום השלום 
 והאחווה

מפגש בוקר 
 בנושא:

 שוק מחנה יהודה

מפגש בוקר 
 בנושא:

 עדות בירושלים

מפגש בוקר 
 בנושא:

 יום מדעים

מפגש בוקר 
 בנושא:

 מים בישראל

9:30-
10:00 

הפסקת אוכל 
ופעילות הפגתית 

 בחצר

הפסקת אוכל 
ופעילות הפגתית 

 בחצר

הפסקת אוכל 
ופעילות הפגתית 

 בחצר

הפסקת אוכל 
ופעילות הפגתית 

 בחצר

הפסקת אוכל 
ופעילות הפגתית 

 בחצר

10:00-
11:30 

דתות ועדות 
 בירושלים

יצירה: הכנות ליום 
 שוק

טבחים צעירים: 
"מאכלי עדות 

 בירושלים"
 קסמי מדע

להטפלת מים 
לנחלים ומקורות 

 מים בישראל

11:30-
11:45 

 הפסקה הפסקה הפסקה הפסקה הפסקה

11:45-
12:45 

משחקי אתגר 
 קבוצתיים

שוק מחנה יהודה: 
 פעילות רטובה משחקי חשיבה "סינמה פרדסיה" 2+ יד 
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12:45-
13:00 

 סיכום היום סיכום היום סיכום היום סיכום היום סיכום היום

 
 

 ביולי 16-20

שעות 
 פעילות

 20.7 –יום ה  19.7 –יום ד  18.7 –יום ג  17.7 –יום  ב  16.7 – יום א

8:00-
9:30 

מפגש בוקר 
 בנושא:

 ירושלים של זה"ב

מפגש בוקר 
 בנושא:

 צלילי ירושלים

מפגש בוקר 
 בנושא:

 חגיגה רטובה

מפגש בוקר 
 בנושא:

 יום בינלאומי

מפגש בוקר 
 בנושא:

 מסיבת סיום

9:30-
10:00 

הפסקת אוכל 
ופעילות הפגתית 

 בחצר

הפסקת אוכל 
 ופעילות הפגתית

 בחצר

הפסקת אוכל 
ופעילות הפגתית 

 בחצר

הפסקת אוכל 
ופעילות הפגתית 

 בחצר

הפסקת אוכל 
ופעילות הפגתית 

 בחצר

10:00-
11:30 

 יום זה"ב:

 זהירות בדרכים

פעילות מוסיקלית 
בנושא שירי 

 ירושלים

 פעילות מים
 עליזה

בירת  -ירושלים
ישראל ערי בירה 

 בעולם

פרידה מרגשת 
 מהצוות והחברים

11:30-
11:45 

 הפסקה הפסקה הפסקה הפסקה הפסקה

11:45-
12:45 

 פעילות

 ספורט ונופש

"פסטיבל 
 ירושלים"

מופע כישרונות 
 צעירים

משחקי ספורט 
 ונופש

 קרנבל סיום קרנבל בינלאומי

12:45-
13:00 

 סיכום היום סיכום היום סיכום היום סיכום היום סיכום היום

17:00-
19:00 

   
פעילות הורים 

 וילדים
 

 

 


