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 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
2.1 

 פעולה לטרומפים!
1.1 2.1 

 ח'-ד' יום פעילות
 ישיבת צוות הדרכה

 

2.1 2.1 
ערב יב' בסניף 

)מועבר ע"י נועה 
 הגרעינרית(

2.1 2.1 
 

2.1 
אין פעולה 
 לטרומפים!!!

2.1 2..1 
 ח'-ד' יום פעילות

 ישיבת צוות הדרכה
 

22.1 21.1 22.1 
יום ניקיון בסניף 
לצוות ההדרכה 
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22.1 
 פעולה לטרומפים!

22.1 
פגישה לשכבת יב' 
 על טקס יום השואה

 בסניף ..:22-..:22
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 ח'-ד' יום פעילות

 ישיבת צוות הדרכה
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11.1 
 פעולה לטרומפים!

12.1 
ערב יא' בסניף 

)מועבר ע"י נועה 
 הגרעינרית(

12.1 
 ח'-ד' יום פעילות

 ישיבת צוות הדרכה
)תחילת עבודה על 

 מחנאות פסח!(
 

12.1 12.1 
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כל ילידי שכבת  
יב' מגיעים  

לפגישת בניית  
טקס יום השואה!!  
במיוחד מי שלא  

 בתנועה...

 
ערבי השכבות  

מיועדים לכל ילדי  
)בעיקר  השכבה 

למי שלא  
 בתנועה!!(

יום לכל טיול של 
ו' של עמק -ילדי ד'

חפר. טיול קצר 
שבסופו ישנם בישולי 
שדה! יציאה בשעות 

בוקר וחזרה ה
 לקראת ערב

 



 סניף עולותיים סוסים
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 פעולה לטרומפים!
1.2 

ערב י' בסניף 
)מועבר ע"י נועה 

 הגרעינרית(
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 ח'-ד' יום פעילות

 ישיבת צוות הדרכה
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 פורים במושב

2.2 

כיף צוות 
 הדרכה!!

2.2 

2.2 
 פעולה לטרומפים!

2.2 
פגישת יב' המשך 

עבודה על טקס יום 
 השואה

 

2..2 
 ח'-ד' יום פעילות

 ישיבת צוות הדרכה
הרשמה להכנה 
  סניפית לפסח

22.2 
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 לקראת מחנה פסח
 בסניף החדש .22:2
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 פעולה לטרומפים!

12.2 
עבודה על טקס יום 

 השואה

12.2 
 ח'-ד' יום פעילות

 ישיבת צוות הדרכה
 

12.2 12.2 
הצגת קטעים ליום 

 יב'-י' העצמאות
 בסניף ..:.1-..:22

12.2 12.2 

12.2 
  

2..2 22.2     

 

 כ

 
א"ש לילה, לינה  

משותפת במועדון  
במושב, בנייה מחנאית  

ופעילויות גיבוש!  
מכינים את הילדים  
שלנו לקראת מחנה  

 סח!!פ
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 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון
   2.2 1.2 2.2 

 ליל הסדר!

2.2 

2.2 
 

2.2 2.2 
אין  -חופש פסח

 פעולות!

2.2 2.2 2..2 
חזרות לטקס יום 

 השואה

22.2 

21.2 
 פעולה לטרומפים!

22.2 
חזרות לטקס יום 

+ בניית  השואה
 תפאורה

22.2 
 ח'-ד' יום פעילות

 ישיבת צוות הדרכה
 )בניית הקיץ(

 

22.2 
טקס יום הזיכרון 

 ..:22ולגבורה לשואה 
 במועדון בבארותיים

22.2 22.2 22.2 

22.2 
 פעולה לטרומפים!

1..2 12.2 
ערב יום הזיכרון 

 לחללי צה"ל.
 אין פעולות!!

 

11.2 

ערב יום 
 העצמאות!!

12.2 12.2 
השתלמות מעורבות 

חברתית לצוות 
 הדרכה

12.2 

12.2  
 פעולה לטרומפים!
שיחות מיון לצוות 

ההדרכה לקראת שנת 
 ההדרכה הבאה

12.2 
שיחות מיון לצוות 
ההדרכה לקראת 

 שנת ההדרכה הבאה

12.2 
 ח'-ד' יום פעילות

 ישיבת צוות הדרכה
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