
2023-2022שנתיפעילויותלוח
ירוק - פנימי,אדום - אין פעולה,כחול - הורים/משפחות,,שחור - פעילות לחניכים
סגול - פעילות לשכב״ג

*  לפני כל מפעל יתקיים יום עבודה בשבת.

פתיחת הרשמה לשנת הפעילות הבאה ביולי31

סגירת הרשמה לשכבגאסיפת הורי שכב״ג + באוגוסט18

סידור מחסן באוגוסט21

סמינר פתי״ש באוגוסט26-28

אסיפת הורים כללית באוגוסט30

סגירת הרשמה מוקדמת באוגוסט31

פעולה מקדימה - כיתות ג׳ בספטמבר10

פתיחת שנת הפעילות בצופים - פעולה ראשונה בספטמבר11

פעולה כרגיל בספטמבר18

אין פעולה
שכב"ג-JCCבבדבשתפוחחלוקת

בספטמבר25

סגירת הרשמה לסמינר מנהיגות בספטמבר27

יום ספורט וחלוקת עניבות -
ההורים מוזמנים למכירת פלאפל ולטקס חלוקת העניבות

באוקטובר2

יום עיון ראשי שבטים וגזברים באוקטובר8

סוכותערב-4:30pmעד2:30pmמוקדמתפעולה
קולומבוס דיי)(סופ״ש

באוקטובר9

פתיחת הרשמה מחנה חורף באוקטובר11

סמינר מדריכים שנה א (ביקור מההנהגה) באוקטובר15

עצרתשמיניערב-4:30pmעד2:30pmמוקדמתפעולה באוקטובר16



פעולה כרגיל באוקטובר23

סמינר הדרכה ומנהיגות בניו יורק באוקטובר28-30

פעולה כרגיל באוקטובר30

סמינר מרכזים בוגרים בנובמבר4-10

- טקס רביןפעולה כרגיל בנובמבר6

אסיפת הורים מחנה חורף בנובמבר10

סגירת הרשמה מחנה חורף בנובמבר11

פעולה כרגיל - דאפודיל בנובמבר13

אסיפת הורים מחנה ט׳ - זום בנובמבר15

Thanksgivingפעולה,אין בנובמבר20

פעולה כרגיל בנובמבר27

אסיפת הורים מחנה שכב״ג - זום בנובמבר29

סגירת הרשמה מחנה ט בדצמבר1

חלוץ מחנה חורף (שכבג) בדצמבר2

מחנה חורף (שבט) בדצמבר3-4

פעולה כרגיל - אחרונה לפני חופשת חורף בדצמבר11

סגירת הרשמה מחנה שכב״ג בדצמבר14

אין פעולה, חופשת חורף בדצמבר18

אין פעולה, חופשת חורף בדצמבר25

פעולה כרגיל בינואר1

סמינר אמצע שנה שכב״ג בינואר6-7

פעולה כרגיל בינואר8



מחנה ט׳ + פעולת התנדבות של החניכים בינואר12-16

פעולת התנדבות קהילתית בינואר15

IACכנס בינואר19-22

חזרות לפסטילביא - בבתים בינואר21

פעולה כרגיל (חזרות לפסטילביא) בינואר22

חזרות לפסטילביא - בבתים בינואר28

פסטילביא בינואר29

פעולת טו בשבט בפברואר5

סופרבול-4:30pmעד2:30pmמוקדמתפעולה בפברואר12

מחנה שכב״ג בפברואר16-20

אין פעולה בפברואר19

פעולה כרגיל בפברואר26

פורימון במרץ5

פעולה רגילה + סמינר ט במרץ12

יום הצופה - אופציה א׳ במרץ19

יום הצופה - אופציה ב׳ + יום ירוק - קורס ט׳ במרץ26
א

אין פעולה - חופשת אביב באפריל2

פעולה כרגיל (חול המועד) באפריל9

פעולה וטקס יום השואה באפריל16

פעולה וטקס יום הזיכרון באפריל23

טקס יום הזיכרון הקונסולרי באפריל24

פתיחת הרשמה מחנה קיץ באפריל26



ארוע יום העצמאות באפריל30

אסיפת הורים מחנה קיץ במאי4

פעולה רגילה במאי7

סגירת הרשמה מחנה קיץ במאי9

קמפינג גדוד ח׳ במאי12-13

פעולה כרגיל - פעולת הכנה למחנה קיץ במאי14

סמינר שיבוצים במאי20

פעולה אחרונה - רפסודה באגם במאי21

חלוץ מחנה קיץ (שכבג + ט) במאי30

מחנה קיץ (שבט) ביוני3במאי31

ישיבות שיבוצים ביוני5-6-7

טקס סיום ביוני8

שיבוצים ביוני10


