
חוף נווה מדבר חוף נווה מדבר 

יום רביעייום רביעי

יום חמישי



מחירון
# מחיר המטבח - 80 ש“ח  (להעביר לנציגי הכיתות) 

# כניסה יומית -  40 ש“ח / 30 ש“ח  (תשלום במקום)

# לינת קמפינג - 60 ש“ח / 50 ש“ח  (תשלום במקום) 

# לינה בחושה - 130 ש“ח  (תשלום במקום) 

# מחיר המטבח - 80 ש“ח  (להעביר לנציגי הכיתות) 

# כניסה יומית -  40 ש“ח / 30 ש“ח  (תשלום במקום)

# לינת קמפינג - 60 ש“ח / 50 ש“ח  (תשלום במקום) 

# לינה בחושה - 130 ש“ח  (תשלום במקום) 



יום רביעייום רביעי

יום חמישייום חמישי

09:30 - הגעה לחוף
10:00 - פתיחת הסדנאות

13:00 - ארוחת צהריים
16:00 - סגירת סדנאות

18:00 - איש שרוף
19:00 - ארוחת ערב

20:30 - ערב הוואי
22:00 - מסיבה

09:30 - הגעה לחוף
10:00 - פתיחת הסדנאות

13:00 - ארוחת צהריים
16:00 - סגירת סדנאות

18:00 - איש שרוף
19:00 - ארוחת ערב

20:30 - ערב הוואי
22:00 - מסיבה

08:00 - ארוחת בוקר
08:30 - יוגה

09:00 - פתיחת סדנאות
14:00 - סגירת סדנאות
14:30 - ארוחת צהריים

15:00 - תערוכת תוצרים
16:00 - סיום וקיפול

08:00 - ארוחת בוקר
08:30 - יוגה

09:00 - פתיחת סדנאות
14:00 - סגירת סדנאות
14:30 - ארוחת צהריים

15:00 - תערוכת תוצרים
16:00 - סיום וקיפול

מה הלו“ז ?!מה הלו“ז ?!



צלחת, סכום וכוס שתייה
אוהל, שק שינה

מזרון שטח
בגדים חמים ללילה

כלי רחצה
מגבת

בגד ים
כפכפים למקלחת

נייר טואלט

צלחת, סכום וכוס שתייה
אוהל, שק שינה

מזרון שטח
בגדים חמים ללילה

כלי רחצה
מגבת

בגד ים
כפכפים למקלחת

נייר טואלט

קרם הגנה + מגן יתושיםסדנאות
כלי רישום + כלי חיתוך
ספר סקיצות
משקפי מגן
כפפות עבודה
נעלי בטיחות
ציוד עזרה ראשונה
פנס
מצלמה
כסף
(מזרון ליוגה)

קרם הגנה + מגן יתושים
כלי רישום + כלי חיתוך
ספר סקיצות
משקפי מגן
כפפות עבודה
נעלי בטיחות
ציוד עזרה ראשונה
פנס
מצלמה
כסף
(מזרון ליוגה)

מה להביא ?



     \\    

יוגה    \\     הפרחת בועות סבון    \\    הליכה על קביים 
ועוד ועוד...

יוגה    \\     הפרחת בועות סבון    \\    הליכה על קביים 
ועוד ועוד...

וגם:וגם:

במבוק #
חריטה מסורתית #
חלילי זן #
גילוף כפות #

במבוק #
חריטה מסורתית #
חלילי זן #
גילוף כפות #

# הכנת כדורי ג‘אגלינג
# קליעת סנסנים

# פיסול בחוט ברזל
# הדפס על בד יפני שיבורי

# הכנת כדורי ג‘אגלינג
# קליעת סנסנים

# פיסול בחוט ברזל
# הדפס על בד יפני שיבורי

# ברנינג מן
# יציקות אלומיניום
# רוטציית פלסטיק

# נפחות 
# ניפוח זכוכית - חרוזים

# ברנינג מן
# יציקות אלומיניום
# רוטציית פלסטיק

# נפחות 
# ניפוח זכוכית - חרוזים

סדנאות


