
עמק המעיינות Camp  מרחבי

9:15-10:00  חווה בעדן

10:05-10:25 מתנ“ס עמק המעיינות
אימון בוקר עם זיו בהט

11:20-11:50 גן גורו
סיור חווייתי בגן גורו

14:20-14:50 שביל עמק המעיינות
השביל הוא אוצר- סיור בשביל עמק המעיינות 

9:00-9:15  פתיחת יום עם מור וצרויה

הנבטה וסלט ירקות (ג‘-ו‘)
מה צריך להכין? ירקות, סכין חיתוך, צלוחיות קטנות

בניית דגם סוכה (ד‘-ו‘)
מה צריך להכין? חומרי טבע מהסביבה, סכין חדה, 

חוטים/חבל דק, סלוטייפ

 יום שלישי - ד‘ תשרי - 22.9.20

13:15-14:15 עידן טכנולוגי
(יש לבחור קורס אחד לכל שלושת הימים)

1  מידול והדפסה בתלת מימד (ד‘-ו‘)
    מה צריך להכין? מחשב

2  פתרונות אחסון מעוצבים מקרטון (ה'-ו')
    מה צריך להכין? קופסאות קרטון בגדלים שונים, 

    גלילי קרטון, בדים צבעוניים, ניירות צבעוניים, 
    דבק נוזלי, סלוטייפ, מספריים, סכין יפנית, 

    עיפרון, מחק, סרגל

3  גן חיות מקרטון (א'-ג')
    מה צריך להכין? 2 קופסאות קורנפלקס, נייר לבן, 

    מספריים, דבק נוזלי/סטיק, טושים צבעוניים/ 
    גואש ומכחול, עיפרון ומחק.  שבלונות להדפסה

 
4  המכונה המופלאה (א'-ג')

    מה צריך להכין? גלילי קרטון, בקבוקים ריקים, 
    קופסאות קרטון שונות, מספריים, סכין יפנית, 

    גולות, גומיות, חוטים, חומרי יצירה מגוונים 
    שיש בבית

מוזמנים ללמוד, לחקור ולהנות מרחוק (בימי הסגר), במרחבי עמק המעיינות. 
מיועד לכל תלמידי בתי הספר בעמק המעיינות - הצטרפו אלינו יחד עם המורה, בני משפחה וחברים.

10:30-11:15 עידן טכנולוגי
מייקינג במרחב הביתי - בניית אוהל (א‘-ו‘)

מה צריך להכין? סדינים, כסאות, ספרים כבדים, 
אביזרי עיצוב לאוהל

12:00-12:45 חווה בעדן
הרימון (א‘-ב‘)

מה צריך להכין? קרטון קורנפלקס, חומרי טבע 
(עלים, מקלות, אבנים קטנות, פרחים, זרעים), 

דבק פלסטיק

תמר (ד‘-ו‘)
מה צריך להכין? דפים, כלי כתיבה. חומרים לכדורי 

תמרים: תמרים, אגוזי מלך, אבקת קקאו, שמן קוקוס 
(קינמון וקוקוס)

* השיעורים מתקיימים בזום - יש ללחוץ על שם הפעילות על מנת להיצטרף *
לפרטים נוספים: מור - 052-3251021 , יאיר - 050-8580146

15:00-15:30 מתנ“ס עמק המעיינות 
מפגש עם מאירה ברנע-גולדברג - מחברת סדרת 
רבי המכר "כראמל"! בכל יום מאירה תקריא חלק 

מהספר ותשתף בסודות משעשעים מאחורי כתיבתו.

משחקים מוזיקליים (ג'-ה').

9:15-10:00  חווה בעדן

10:05-10:25 מתנ“ס עמק המעיינות
אימון בוקר עם זיו בהט

יוגה עם מישב

10:30-11:15 עידן טכנולוגי
מייקינג במרחב הביתי - הכנת עששית (א'-ו')

מה צריך להכין? 3 ענפים דקים אך חזקים באורך
25-30 ס"מ, 1 נייר אפייה, מספריים, דבק נוזלי, 

פנס קטן, חוט כיפה/רקמה, עלים מעניינים מהגינה 

15:00-15:30 מתנ“ס עמק המעיינות
מפגש עם מאירה ברנע-גולדברג - מחברת סדרת 
רבי המכר "כראמל"! בכל יום מאירה תקריא חלק 

מהספר ותשתף בסודות משעשעים מאחורי כתיבתו.

זמן מוזיקלי - משחקי קצב (ג'-ה')

9:00-9:15  פתיחת יום עם מור וצרויה

פירות ושימורי פירות, הכנת קומפוט (א'-ג')
מה צריך להכין? פירות קיץ, סוכר, סיר, צנצנות, 

סכין לחיתוך

הכרות עם העצים בחווה (ד'-ו')
מה צריך להכין? דף וכלי כתיבה

11:20-11:50 גן גורו
סיור חווייתי בגן גורו

יום רביעי - ה‘ תשרי - 23.9.20

12:00-12:45 חווה בעדן
הכנת קרטיבים מיוחדים (ד'-ו')

מה צריך להכין? קערה בינונית, רימון, סוכר, 
פטיש שניצל או מערוך, לימונים, מקלות לקרטיב,

כוסות חד פעמיות

13:15-14:15 עידן טכנולוגי
(יש לבחור קורס אחד לכל שלושת הימים)

1  מידול והדפסה בתלת מימד (ד‘-ו‘)
    מה צריך להכין? מחשב

2  פתרונות אחסון מעוצבים מקרטון (ה'-ו')
    מה צריך להכין? קופסאות קרטון בגדלים שונים, 

    גלילי קרטון, בדים צבעוניים, ניירות צבעוניים, 
    דבק נוזלי, סלוטייפ, מספריים, סכין יפנית, 

    עיפרון, מחק, סרגל

3  גן חיות מקרטון (א'-ג')
    מה צריך להכין? 2 קופסאות קורנפלקס, נייר לבן, 

    מספריים, דבק נוזלי/סטיק, טושים צבעוניים/ 
    גואש ומכחול, עיפרון ומחק.  שבלונות להדפסה

 
4  המכונה המופלאה (א'-ג')

    מה צריך להכין? גלילי קרטון, בקבוקים ריקים, 
    קופסאות קרטון שונות, מספריים, סכין יפנית, 

    גולות, גומיות, חוטים, חומרי יצירה מגוונים 
    שיש בבית

9:15-10:00  חווה בעדן

10:05-10:25 מתנ“ס עמק המעיינות
אימון בוקר עם זיו בהט

יוגה עם מישב

9:00-9:15  פתיחת יום עם מור וצרויה

צמחי תבלין, ייחורים והכנת קרטיב (ג'-ו')
מה צריך להכין? צמחי תבלין (נקטוף בסביבה הקרובה)

סוכר, סיר, כפיות /שיפודים/מקלות ארטיק, 
כוסיות קטנות, גביע יוגורט ריק, אדמה, מספריים

פיסול בבוץ של 7 המינים (א'-ג')
מה צריך להכין? אדמה, מים וחומרי טבע

יום חמישי - ו‘ תשרי - 24.9.20

12:00-12:45 חווה בעדן
הכנת יין רימונים (ד'-ו')

מה צריך להכין? 5 רימונים, 1 ק"ג סוכר, גומיות,
בד נקי לסגירה, 2 בקבוקי זכוכית שקופים, קערה, 

כוס, מים רותחים

חג האסיף – שבעת המינים וארבעת המינים (א'-ג')
מה צריך להכין? דפים, כלי כתיבה. 

חומרים לכדורי תמרים: תמרים, אגוזי מלך, 
אבקת קקאו, שמן קוקוס (קינמון וקוקוס)

10:30-11:15 עידן טכנולוגי
מייקינג במרחב הביתי - 

בניית פלטת עקבות - אושפיזין לסוכות (א'-ו')
מה צריך להכין? 2 ארגזי קרטון/קופסאות קורנפלקס, 

שיפוד עבה, סכין יפנית/מספריים, אזיקונים קטנים/
חוט חזק, 8 גירי לוח צבעוניים (לא חשוב הצבע), 
 ,A4 פטיש/עלי ומכתש, נייר מדבקה/טפט בגודל

מסקינגטייפ/סלוטייפ רחב.  מגדיר עקבות

11:20-11:50 גן גורו
סיור חווייתי בגן גורו

13:15-14:15 עידן טכנולוגי
(יש לבחור קורס אחד לכל שלושת הימים)

1  מידול והדפסה בתלת מימד (ד‘-ו‘)
    מה צריך להכין? מחשב

2  פתרונות אחסון מעוצבים מקרטון (ה'-ו')
    מה צריך להכין? קופסאות קרטון בגדלים שונים, 

    גלילי קרטון, בדים צבעוניים, ניירות צבעוניים, 
    דבק נוזלי, סלוטייפ, מספריים, סכין יפנית, 

    עיפרון, מחק, סרגל

3  גן חיות מקרטון (א'-ג')
    מה צריך להכין? 2 קופסאות קורנפלקס, נייר לבן, 

    מספריים, דבק נוזלי/סטיק, טושים צבעוניים/ 
    גואש ומכחול, עיפרון ומחק.  שבלונות להדפסה

 
4  המכונה המופלאה (א'-ג')

    מה צריך להכין? גלילי קרטון, בקבוקים ריקים, 
    קופסאות קרטון שונות, מספריים, סכין יפנית, 

    גולות, גומיות, חוטים, חומרי יצירה מגוונים 
    שיש בבית

15:00-15:30 מתנ“ס עמק המעיינות 
מפגש עם מאירה ברנע-גולדברג - מחברת סדרת 
רבי המכר "כראמל"! בכל יום מאירה תקריא חלק 

מהספר ותשתף בסודות משעשעים מאחורי כתיבתו.

חידון הכירו את התזמורת! (ג'-ה')

https://zoom.us/j/95818175820
https://zoom.us/j/98136600990
https://edu-il.zoom.us/j/99019132308
https://zoom.us/j/97248139726
https://zoom.us/j/99823213811
https://zoom.us/j/96584106758
https://zoom.us/j/91586676270
https://edu-il.zoom.us/j/94489374392
https://edu-il.zoom.us/j/94901191109
https://edu-il.zoom.us/j/97598778796
https://zoom.us/j/91032909768
https://docs.google.com/document/d/1shO8YXUSOQKHyxKr9hqZuG4g4XRMhVA1v0Ihmp6vMZM/edit?usp=sharing
https://edu-il.zoom.us/j/96521812355
https://zoom.us/j/93695089640
https://zoom.us/j/96705547516
https://edu-il.zoom.us/j/94676169641
https://zoom.us/j/92936199659
https://zoom.us/j/98420850848
https://edu-il.zoom.us/j/92469509110
https://zoom.us/j/95082586533
https://edu-il.zoom.us/j/94769001137
https://zoom.us/j/91398130356
https://zoom.us/j/97319361975
https://zoom.us/j/98191329310
https://edu-il.zoom.us/j/94212958573
https://edu-il.zoom.us/j/91885319958
https://zoom.us/j/95779546246
https://docs.google.com/document/d/1shO8YXUSOQKHyxKr9hqZuG4g4XRMhVA1v0Ihmp6vMZM/edit?usp=sharing
https://edu-il.zoom.us/j/98862966290
https://zoom.us/j/95998242685
https://edu-il.zoom.us/j/93787686355
https://zoom.us/j/98440770139
https://zoom.us/j/95318866041
https://edu-il.zoom.us/j/93631834098
https://zoom.us/j/91432114640
https://edu-il.zoom.us/j/98982876195
https://www.makommifgash.org/
https://zoom.us/j/99875294194
https://zoom.us/j/99060324051
https://zoom.us/j/98745311207
https://edu-il.zoom.us/j/95622381343
https://edu-il.zoom.us/j/93501162169
https://edu-il.zoom.us/j/94976045241
https://zoom.us/j/96472583676
https://docs.google.com/document/d/1shO8YXUSOQKHyxKr9hqZuG4g4XRMhVA1v0Ihmp6vMZM/edit?usp=sharing
https://edu-il.zoom.us/j/92407929444
https://zoom.us/j/96333023891
https://edu-il.zoom.us/j/93107252898



