לוח קיץ תשע"ט 1029
שני

ראשון

רביעי

שלישי

יג סיון

 1666יד סיון

 1766טו סיון

 1866טז סיון

כ סיון

 0266כא סיון

 0266כב סיון

 0266כג סיון

כז סיון

 2266כח סיון

חמישי

 1166יז סיון

שישי

 0266יח סיון

שבת
0066

 0166יט סיון
שלח

יציאה לחופש  -תיכון

סמינריון צוות נחשון

יציאה לחופש  -יסודי

פעילות סניפית
לפתיחת קיץ

ד תמוז

 167כט סיון

 067ל סיון

 167ז תמוז

פעילות סניפית

יא תמוז

לצאת מהקופסא
(ז-יב)
יח תמוז  0167יט תמוז

צום
כה תמוז

לייזר טאג (ז-יב)
חבל מודיעין

ג אב

לצאת מהקופסא
(ז-יב)
סמינריון דורות

 267א תמוז

 1267ח תמוז

 1267יג תמוז

 1667יד תמוז

חפש ת'מדריך

 0067כ תמוז

 0267כא תמוז

 1167ט תמוז

 1767טו תמוז

 0167כז תמוז

 1867טז תמוז

667

 2267כח תמוז

1267

 1067י תמוז
בלק
 1167יז תמוז
פנחס

0267

סדנא עם ג'ורדי
(נוער) חבל מודיעין

 0267כב תמוז

 0267כג תמוז

קש"ת
 168א אב

 2167כט תמוז

 0667כד תמוז
מטות
 068ב אב

0767

268
מסעי

קש"ת

קש"ת

 268ד אב

 267ב תמוז

 267ג תמוז

פעילות לנוער

טיול סניפי
 0867כו תמוז

 0866כו סיון
קרח

סדנת שוקולד
(ז-יב) חבל מודיעין

 867ו תמוז

 1267יב תמוז

0166

חקת

אירוע פתיחת קיץ
בנ"ע

 767ה תמוז

פעילות פתיחת
קיץ לנוער
 0766כה סיון
 0666כד סיון

סמינריון מדריכי הנני

פעילות לנוער
 268ה אב

 668ו אב

 868ח אב

 768ז אב

1268

 168ט אב
דברים

קש"ת

קש"ת
לצאת מהקופסא
(ז-יב)
 1268טו אב
 1268יד אב
 1268יג אב
 1068יב אב
 1168יא אב
י אב
מ .ניצנים
צום
מ .נבטים
מ .מעלות
מ .הרא"ה
מ .מעפילים
מ .סיירים

מוצ"ש :פעילות
לנוער ל'ט' באב
1768
 1668טז אב
ואתחנן

 0068כב אב

0268

פעילות סניפית

 1868יח אב

יז אב

 1168יט אב

 0268כ אב

טיול נוער

מאסטר שף (נוער)
חבל מודיעין

כד אב

 0268כה אב

 0668כו אב

לצאת מהקופסא
(ז-יב)

 0168כא אב

 0268כג אב
עקב

 0768כז אב

 0868כח אב

 0168כט אב

2168

 2268ל אב
ראה

יום בישול סניפי
לסיום החופש

הערות:



בין התאריכים ( 874 - 927.כו תמוז  -ג אב) המדריכים יהיו בהכנות למחנות השונים7
במהלך השבוע האחרון של אוגוסט (פרשת ראה) מדריכי שבט אורות ואסף מסיימים את תפקידם7
שיהיה לכולנו קיץ כיף ומוצלח!!
סגל גמזו ואסף 

