בע"ה

לוח קיץ תשע''ח 8102
ראשון

שלישי

שני

ד תמוז

 6.71ה תמוז

 6.71ו תמוז

יא תמוז

 6.71יב תמוז

 6.71יג תמוז

רביעי

 6.71ז תמוז

חמישי

 6.71ח תמוז

שישי

 6671ט תמוז

יציאה לחופש  -תיכון

שבת
6.71
 6671י תמוז
חוקת

סמינריון אורות

 6171יד תמוז

סמינריון הנני

יח תמוז
צום

 67.יט תמוז

 6.71טו תמוז

 6.71טז תמוז

יציאה לחופש  -יסודי

לצאת מהקופסא -
נוער

 67.כ תמוז

 .7.כא תמוז

 .7.כב תמוז

פעילות סניפית
לפתיחת הקיץ

6.71

 .7.כג תמוז

קש"ת

יז תמוז
בלק

..71

.7.

 17.כד תמוז
פנחס

קש"ת

כה תמוז

 .7.כז תמוז

 .7.כו תמוז

 6.7.כח תמוז

סיום ההרשמה
לטיול סניפי
קש"ת

יום פתיחת קיץ
(חבל מודיעין)
 6.7.ד אב
ג אב

לצאת מהקופסא -
נוער

 617.ה אב

 6.7.ו אב

פעילות סניפית

 6.7.יב אב

י אב
צום
לצאת מהקופסא -
פעילות מושבית
נוער
לתשעה באב
 ..7.יט אב
 6.7.יח אב
יז אב

קש"ת

 6.7.ח אב

 6.7.ז אב

שבוע 'ואהבת'

 6.7.יג אב

667.

 6.7.ט אב
דברים

קש"ת

סיום ההרשמה
למחנות הקיץ

קש"ת

 667.יא אב

 667.כט תמוז

 667.א אב

6.7.
 6.7.ב אב
מטות-מסעי

עלייה לילית
לירושלים  -נוער

 6.7.יד אב

 617.טו אב

6.7.

 6.7.טז אב
ואתחנן

יום ספורט בנחלים -
נוער

 .67.כ אב

 67.כא אב

 67.כב אב

.7.

 .7.כג אב
עקב

טיול סניפי
 .7.כה אב
כד אב
מ .נבטים

 17.כו אב

יום ספורט במושב -
ערב צוותים
נוער
(חבל מודיעין)
 .7.כט אב
 .7.כח אב
 .7.כז אב

סיום ההרשמה
לטיול נוער

667.

 6.7.ל אב
ראה

פעילות סניפית

מ .הרא"ה

מוצ"ש :לצאת מהקופסא
 -נוער

מ .סיירים
 6.7.ג אלול

 667.ב אלול
א אלול
מ .ניצנים
מ .מעלות

 6.7.ד אלול

 6.7.ה אלול

לצאת מהקופסא -
נוער

 617.ו אלול

פעילות סניפית

6.7.
 6.7.ז אלול
שופטים

מ .מעפילים
ח אלול

 6.7.ט אלול

טיול נוער
טו אלול

 617.טז אלול

ערב זולה בנחלים -
נוער

 6.7.י אלול

 667.יא אלול

ערב לייזר-טאג וחדרי
בריחה  -נוער

 6.7.יז אלול

 6.7.יח אלול

 667.יב אלול

 6.7.יג אלול

פעילות סניפית
לסוף הקיץ
 6.7.יט אלול  ..7.כ אלול

לצאת מהקופסא -
נוער

 6.7.יד אלול
כי תצא

6.7.

 .67.כא אלול
כי תבוא

67.

ערב עיון מדריכים
(חבל מודיעין)

הערות:




החל מ-יא תמוז ועד ט באב יתקיים כל בוקר 'כולל ריקושט' לבנים ,ופעמיים בשבוע יתקיים 'בית מדרש נשי' לבנות7
במהלך השבוע שמסתיים ב( 6.7.-שבת ואתחנן) כמעט כל המדריכים נמצאים בהכנה למחנות השונים7
במהלך השבוע שמסתיים ב( 67.-שבת כי תבוא) חברי שבט מורשה יוצאים מההדרכה וגם הקומונרית החדשה מגיעה7

שיהיו לכולם קיץ מוצלח!!
המדריכים ואסף 

