
שפ"ב
יוני 2022 סיון - תמוז הת

שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון
25 כו24 כה23 כד22 כג21 כב20 כא19 כ

2 גיולי < 1 ב30 תמוז < א29 ל28 כט27 כח26 כז

שפ"ב
יולי 2022 תמוז - אב הת

9 י8 ט7 ח6 ז5 ו4 ה3 ד

16 יז15 טז14 טו13 יד12 יג11 יב10 יא

23 כד22 כג21 כב20 כא19 כ18 יט17 יח

30 ב29 אב < א28 כט27 כח26 כז25 כו24 כה

6 ט5 ח4 ז3 ו2 האוגו' < 1 ד31 ג

סיום שנה
על יסודי

מסיבתמסיבת
פתיחת קיץ פתיחת קיץ 

לנוער*לנוער*

קורס שכבת ט עדתי- צופים
מחנה להושיט יד- בנ"ע הזית

סמינריון הדרכה רפאל בנ"ע- סבב א

השומר החדש- שכבה ט *
סדנת עיצוב 

פירות
עתיד בטוח *

סדנת 
תסרוקות 

עתיד בטוח *

איפור
עתיד בטוח *

מאהל נוער
"רואים רחוק.."

שכבת י'

יטול פתיחת קיץ*יטול פתיחת קיץ*
מחנה להושיט 
יד- בנ"ע הזית

סמינריון 
הדרכה רפאל 
בנ"ע- סבב א

קורס שכבה ט הנהגת יהודה- צופים

פרידה פרידה 
מהשמיניסיטם*מהשמיניסיטם*

סמינריון הדרכה רפאל בנ"ע- סבב ב
שבת להושיט יד- נוער תמ"ד

אולם פתוח 
לנוער- גפן

קורס נגרות *
יום פתיחת קיץ 
בנ"ע - סופרלנד

סמינריון 
הדרכה רפאל 
בנ"ע - סבב ב
מאהל נוער
הדרכות 
לטיולים 
ראשונים
שכבת יא

הודעות שיבוץ - בנ"ע
מאהל נוער

עם אבי רומנו
 ממוות לחיים

שכבות ט-י

מחנה עת לעשות עזרא
טיול מעיינות 

בת עין
+ על האש *

מאהל נוער
הדרכות 
לטיולים 
ראשונים
שכבת ט

אולם פתוח 
לנוער- זית

מחנק צופים

מאהל נוער
"ממי אני 

לא יודע מה 
אני רוצה..." 
פעילות בנות

מאהל נוער
"ממי אני 

לא יודע מה 
אני רוצה..." 
פעילות בנים

מסיבת בריכה
בנים *

מסיבת בריכה
בנות *

אולם פתוח 
לנוער- גפן

מחנק צופים

קורס מד"א מחזור א' *

קורס מוזיקה *

יציאהיציאה
לסופרלנד*לסופרלנד* מאהל נוער

להיות בוגר
שכבת ט'

מאהל נוער
"מראה מראה 
שעל הקיר.." 
שכבות י'-יא'

אולם פתוח 
לנוער- גפן

קורס מד"א מחזור ב' *

קורס קונדיטוריה *

צום י"ז בתמוז

מאהל נוער
"שקופים"
שכבת י'

טיול לילי
ניצנים *

מאהל נוער
הצבת מטרות

שכבת ט'

מאהל נוער
התמודדות עם 

שינויים
שכבת יא'

מחנה עת לעשות- בנ"ע גפן
אולם פתוח 
לנוער- זית

הודעות שיבוץ - צופים

קורס עיצוב גרפי *

קורס מד"א מחזור ג' *

יטוליטול
עיר דודעיר דוד

הודעות
שיבוץ

בנ"ע סניף 
תמ"ד

הודעות
שיבוץ בנ"ע 

סניף גפן 
סיירת אפרת

פעילות תנועות נוערולח קיץולח קיץ
פעילות מטה נוער

מקרא

* פעילות בתשלום- פרטים באתר המתנ"ס



ולח קיץולח קיץ
שבתשישיחמישירביעישלישישניראשון יולי 2022 תמוז-אב התשפ"ב

6 ט5 ח4 ז3 ו2 האוגו' < 1 ד31 ג

שפ"ב
אוגוסט 2022 אב - אלול הת

13 טז12 טו11 יד10 יג9 יב8 יא7 י

20 כג19 כב18 כא17 כ16 יט15 יח14 יז

27 ל26 כט25 כח24 כז23 כו22 כה21 כד

31 ד30 ג29 ב28 אלול < א

השומר החדש- שכבה ט *
סדנת עיצוב 

פירות
עתיד בטוח

סדנת 
תסרוקות 

עתיד בטוח *

הכנה מחנות בנ"ע- נבטים, 
מעלות, מעפילים, הרא"ה

הכנה מחנות עזרא

איפור
עתיד בטוח *

מאהל נוער
"רואים רחוק.."

שכבת י'

קורס מד"א מחזור ג' *

צום ט' באב

סמינריון עזרא ט בנים

סמינריון עזרא ט בנים
הכנה מחנה בנ"ע סיירים

יטוליטול
עיר דודעיר דוד

הכנה מחנות בנ"ע- ניצנים, 
מעלות, מעפילים, הרא"ה, 

סיירים ויובל

מחנה בנ"ע 
סיירים

טיול סוף קיץ 
יא *

טיול סוף קיץ 
ט-י *

הכנה מחנה 
בנ"ע סיירים

סמינריון
עזרא ט בנים

סמינריון עזרא ט בנות

מחנה בנ"ע יובל
מחנה עזרא מחנה עזרא ה-ח בנים

ז-ח בנים

מחנה עזרא 
ז-ח בנות

מסיבתמסיבת
סוף קיץ*סוף קיץ*

מחנה עזרא ג-ח בנותמחנה עזרא ג-ד בנים | ה-ח בנות מחנות בנ"ע 
נבטים, מעלות, 

מעפילים, 
הרא"ה

מחנות בנ"ע 
נבטים, ניצנים, 

מעלות, 
מעפילים 

והרא"ה

מחנות בנ"ע 
מעפילים, 

הרא"ה 
וסיירים

מחנות בנ"ע 
זרעים וסיירים

מחנות בנ"ע וסיירים
מחנות בנ"ע 

ניצנים, מעלות, 
מעפילים, 

הרא"ה 
וסיירים

סמינריון עזרא 
ט בנות

* פעילות בתשלום- פרטים באתר המתנ"ס

פעילות תנועות נוער
פעילות מטה נוער

מקרא
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