
- עלות כרטיס 15 ₪ לילד, הורה מלווה אחד חינם. ניתן לרכוש כרטיסיה בעלות של 60 ₪ לכל 6 הפעילויות.
- רכישת הכרטיסייה תתבצע במזכירות המתנ"ס 8985111,  רכישה של כרטיסים בודדים יתבצעו בכל אחד מהפשושים אצל המנהלות.

-הפעילויות יתקיימו בשעה 17:00   - מס' המקומות מוגבל.
-  יש להתעדכן בשינויים במידה ויהיו בסמוך לתאריך ההפעלה.

29.4.18 איה פלוטו
יחד נצא למסע אחר עלילותיו של כלבלב מקיבוץ מגידו המחפש 

הרפתקאות, בורח מבית בעליו, נודד בין אתרים שונים ונפגש עם חיות 
שונות עד שלבסוף נמצא.

27.5.18 מיץ פטל 
בקצה החורשה עומד בית, היו לו וילונות צהובים, חלונות ירוקים 

ותריסים אדומים. החיות בחורשה שאלו: "מי הוא מיץ פטל?"  אבל אף 
חיה לא ידעה. בואו לגלות אתנו את זהותו המסתורית של מיץ פטל.

24.6.18 הכיסים של ענתי
ענתי אהבה כיסים. היא אהבה לשים בהם את הידיים והיא שמרה 
דברים בכיסים. רוצים לדעת מה שמרה ענתי בכיסים? בואו ותגלו 

בהפעלה מקורית ומהנה.

11.2.18 הצב של אורן
אורן מבקש מאביו צב. ויחד הם יוצאים למסע חיפושים. לבסוף  אימו 

של אורן הביאה לו צב שמצאה, הצב קצת נלחץ ומתכנס פנימה בתוך 
שריונו. בואו יחד נעזור לו לצאת ולהכיר אותנו, ניתן לו להבין שאנחנו 

ידידותיים.

25.2.18 הארנב ממושי
דרך הפעלה חווייתית סביב תוכן הסיפור, יקבלו הילדים את הערך 

המשמעותי של חברות. וכן זה אפשרי כבר מגיל ינקות.

25.3.18 אליעזר והגזר
מי רוצה, רוצה לשמוע מעשה בגזר! זרע אותו בגן הירק סבא אליעזר...

הפעלה קלאסית שהילדים מאוד אוהבים, ותמיד נהנים ממנה.

"פשושים" – רשת מעונות יום קהילתיים לגילאי 3 חודשים - שלוש שנים

פשוש גולני  - הבית להורים ולפעוטות גם אחה"צ

פעילות להורים וטף עם דבורה הודיה ברדה

פעילות חווייתית עם בעלי חיים להורים וילדים
 בהפעלת "חידע" -  פינת חי נודדת

- גילאי שנה עד שנתיים בשעה 16:30  - גילאי שנתיים – חמש בשעה 17:15
- עלות פעילות 15 ₪ לילד, הורה מלווה אחד חינם.     - מס' המקומות מוגבל.

-יש להתעדכן בשינויים במידה ויהיו בסמוך לתאריך ההפעלה.

7.2 מפגש מרתק עם תוכי, נחש וארנבות

18.2 כשלטאה, צבים ושרקנים  נפגשים...

7.3 בואו להכיר את עולמם של העופות – פעילות עם יונים, תרנגולות וסלווים.

איכות של עיר . נוחות של כפר
עיריית כפר יונה

כל הפעילויות יתקיימו בפשוש גולני רח' יפתח 18 )מערב הכפר( ובהרשמה מראש במס' 050-6563393
מעוניינים לקבל את כל ההודעות והעדכונים על הפעילויות בפשוש? שילחו את המשפט   

"הוסיפו אותי לרשימת הדיוור" למס' 050-6563393

הפעילות מתאימה לגילאי
 שנה עד 3 שנים


