
רמרכז קהילתי ת י ב
עילית
ה ר י ו ו א . ן כ ו ת . ם י ש נ א

ילדי ביתר היקרים.
כשקר בחוץ – וקצת משעמם

קורגע מגיש לכם הפתעה מרעננת ומגוונת
"גלידה חמה"

קורגע ור' שרגי מזמינים אתכם לפעילות שתחמם לכם את החורף
עם סיפורים מרתקים, משימות ופרסים

- שגם יהפכו אתכם לילדים עוד יותר טובים! 
והכי חשוב! בלי לצאת מהבית!!

בכל שבוע נושא חדש!!
השבוע עם ..... (אברר את הנושא ואעדכן)

בימי ראשון- מגלים את הנושא עם סיפור מרתק  ומשימה מאתגרת.
בימי שני- יוצאים לדרך, מבצעים את המשימה וצוברים נקודות

בימי שלישי- פרק 1 בסיפור המתח סכנה כפולה
בימי רביעי-  פרק 2 'סכנה כפולה' וזו הזדמנות אחרונה לצבירת נקודות!

בימי חמישי- סיכום פעילות ושמות הזוכים

חותמים את השבוע עם  -התכנית של ילדי ביתר
 מוצשפון תכנית חורף מרתקת 

חידון טרויה -  קליקרים  מבית פון קליק על פרשת השבוע  •
חידון מפתיע בשידור חי עם ילדי ביתר  •

סיפור מרתק עם המחנך הידוע ...  •

אז חייגו.....  ותתחילו להנות!!

אגף תרבות

רמרכז קהילתי ת י ב
עילית
ה ר י ו ו א . ן כ ו ת . ם י ש נ א

תחרות קורוגע  
-גם בסגר-

*הפסימי              מתלונן על הרוח
**האופטימי            מצפה שתשתנה

***הריאלי              מכוון את המפרשים

שעות מענה טלפוני במזכירות: ימים א', ב', ג', ד' בין השעות 09:00 – 15:00 |  א' ו ד' בין השעות 21:00 - 19:00 | כרגע אין קבלת קהל כלל
מרכז קהילתי ביתר עילית | betar@matnasim.org.il | רחוב רבי נחמן מברסלב 2 טלפון 02-5889911 פקס 02-5889919

תחרות א' ציירים
מרגישים

תחרות ב' הסיפור
שלי

למי?
בנים ובנות בגילאי 10-14 

מה?
כתבו סיפור מענין, מרגש ואולי 

אפילו מותח בנושא
"הסתכלות על חצי כוס המלאה"

איך?
הסיפור ייכתב באופן קריא
(עדיף מוקלד) ואורכו יהיה

עד 200 מילים

תחרות ג' �מדים
כסדר

תחרות ד' מדרש
תמונה

למי?
לבנות הנעורים בגילאי 12-15

מה?
צלמו מיצג דומם מתוך הבית אשר 

יבטא את רעיון האופטימיות
איך?

על הצילום להיות איכותי. יש 
לצרף לתמונה כותרת / סלוגן 

ומשפט הסבר

כוכביות ליד הפסימי וכו...
וכוכביות ליד ההסבר שלהם

הקורגע אשמח שהוא ישתלב בספינה, וכל האיור יהיה ליד הפתגם...שיבינו את הקשר

kavroga@gmail.com :את היצירות שלחו לכתובת המייל
או בפקס:02-588-9919 עד ליום חמישי ח' בשבט.

נא ציינו: שם מלא, גיל, כתובת וטלפון ליצירת קשר.

*אדם המאמץ גישה שלילית על החיים
**אדם המאמץ גישה חיובית על החיים

***מציאותי, מעשי, מפוכח

ומזמינה אתכם לשתף בחוויות התקופה
ובגישה אותה אימצתם להתמודדות עם הקורונה

היצירות הנבחרות יזכו את שולחיהן בפרסים
הגרלה נוספת תיערך בין כלל המשתתפים

אצלכם בבית

למי? 
לבני נוער עד גיל 14

מה?
כתבו דבר תורה על נקודת המבט 
היהודית הקוראת לאמץ גישה 

חיובית לחיים
איך?

דבר התורה ייכתב באופן קריא 
(עדיף מוקלד) ואורכו יהיה עד 

עמוד אחד בלבד

חוויה שמחה בבית
או במשפחה

למי?
ילדים וילדות בגילאי 5-10

מה?
ציור שמבטא את הרעיון של 
ההתמקדות בשמחה ובטוב

איך?
סרקו או צלמו
את היצירה


