לו"ז סמינר אחים שכולים דתיים מסורתיים בכפר הנופש
"אולגה על הים" 16-18.10.11
16.10.11
 16:00-17:00קליטה וקבלת חדרים-
קבלת פנים עם צוות הבידור עמדת איפור לילדים ועמדת בלונים
עמדת צילום תמונות ממוגנטות
כיתוב על כל תמונה  -מזכרת אירוח בכפר הנופש "על הים באולגה"
חו"מ סוכות תשע"ב.
בית הכנסת -פתוח לרשות המתפללים
 -17:30-18:30חידון טרוויה מוסיקלי לכל המשפחה – מועדון
 -19:00-20:00ארוחת ערב -אולם אופק
 -20:00-20:30דברי פתיחה ,מר אביגדור קהלני -יו"ר האגודה למען החייל ,נציג ידידי צה"ל
בארה"ב ,מר אריה מועלם-סמנכ"ל ור.אגף משפחות ,אל"מ יאיר בן שלום-
רמ"ח נפגעים ,מר אלי בן שם -יו"ר ארגון יד לבנים ,הגב' פרידה שניידמן-
יו"ר ו .אחים.
 -20:30-22:00חדר אינטרנט ומשחקי פלסטיישן – בנין ב'
 -21:00-22:00בינגו לילדים עם צוות הבידור -אולם ארז
 -22:00-23:00הקרנת סרט לילדים "צעצוע של סיפור" -אולם ארז
 -20:45-22:30הרצאה" -להפוך נכות לאיכות" -אייל סבג -במועדון
 -22:30-23:30מופע סטנדאפ -נויה מנדל  -מועדון
-23:30

ריקודים אל תוך הלילה.

17.10.11
 -07:00-08:00הליכת בוקר עצמאית על חוף הים
בית כנסת פתוח לרשות המתפללים
 -08:00-09:00ארוחת בוקר -אולם אופק
 -09:00-13:00בריכה פתוחה
 -10:00-13:00מתקנים מתנפחים-
מתקן שעשועים ,מגלשת הרים ,קרי טיפוס ובנג'י ריצה
 -09:00-09:45סדנת נשימות ומתיחות – ע"י צוות הבידור
 -10:00-13:00הרצאה "-התמודדות ,הסתגלות וצמיחה בעקבות אובדן אח" -אתי אבלין
 -10:00-13:00חדר כושר פתוח

 -10:00-11:00המופע לילדים " -ציקולולו"
 -10:00-13:00יצירה בגבס וצבעי גואש עם צוות הבידור -קפיטריה
סדנת איפור עם צוות הבידור -קפיטריה
 -10:00-12:30חדר אינטרנט ומשחקי פלסטיישן -בנין ב'
 -13:00-14:00ארוחת צהרים -אולם אופק
 -14:00-17:00סדנאות עבודה בקבוצות  -רותי גת,אתי אבלין ואורלי גפן.
 -14:30-16:00הקרנת סרט לילדים
 -17:00-17:45מופע לכל המשפחה "דולמן" איש הבובות  -במועדון
 -18:00-19:00בינגו לכל המשפחה
 -20:00-21:00ארוחת ערב -אולם אופק
 -21:00-22:00מופע להקת "פרחי ירושלים" -אולם אלמוג
 -21:00-22:00מסיבת פיג'מות לילדים – אולם ארז
" -22:00-23:00ארצה עלינו" -מופע צוות הבידור -במועדון
-23:00

ריקודים אל תוך הלילה

18.10.11
 -07:00-08:00הליכת בוקר עצמאית על חוף הים
בית כנסת פתוח לרשות המתפללים
 -08:00-09:00ארוחת בוקר -אולם אופק
 -09:00-12:00בריכת השחיה פתוחה להנאתכם
 - 09:00-11:00פאנל סיום – השפעת אובדן על אחים לאורך החיים
)זוגיות ,הורות( –"כמו רשת קלועה בתוך הרשת" -אתי אבלין
 -10:00-12:00סדנת יצירה עם צוות הבידור -קפיטריה
סדנת קעקועים -עם צוות הבידור בקפיטריה
 -12:00-13:00ארוחת צהרים – אולם אופק

* פינוי החדרים ביום העזיבה  18.10.11עד השעה 12:00

