תכנית פעילות חודשית -אוקטובר 09
"אחרי החגים יתחדש הכל"..
שני

ראשון

רביעי

שלישי
30

4

5
 18:00סוכות
במולדת

 19:00ריקודי
עם ז-י"ב

6
פולין י"ב

טיול סוכות
ז-י"ב
06:15
חרבת מדרס
ונחל המערה

7
פולין י"ב
11:00
המירוץ למיליון

חמישי
1
 21:30פעולה
לכיתה י'
 20:30פגישה
עם שגיא י-י"ב
אח"כ פעולה
לכיתה י"א
 19:30ישיבה
ועדת מזכירות
8
פולין י"ב

תחרות ניווט
במולדת

18:00
פוייק'ה זח"ט
 20:00תצפית
כוכבים י-י"ב
גיוס פומליות
גיוס פומליות

גיוס פומליות

11
פולין י"ב

12
פולין י"ב

יומולדת
למיה יוחנן-
מזל-טוב!

יומולדת לאורי
פוגל -מזל-טוב!
 21:30ישיבה
ועדת
מזכירות+
ועדת חינוך

18

19

13
פולין י"ב

25

9
פולין י"ב

10
פולין י"ב

 16:00ניקיון
חברה ט+י
 17:00ישיבה
ועדת עבודה

 21:00מסיבת
סוכות

הושענא רבה

שמיני עצרת ושמחת
תורה

16

17

 16:00ניקיון
 20:30ישיבה
 19:00ישיבה
ועדת מזכירות חברה ז+ח
ועדת תרבות
 16:30ישיבה
 21:30מפגש י"ב  20:30פעולה
ועדת גינה
י"א
 21:30פעולה י'  17:30קבלת
שבת ואסיפת
חברה ז-י"ב

20

10:00
הפסקת עשר
ז-י"ב

26
טיול י'

14

15

שישי
 2ערב סוכות
 16:00גיוס
ניקיון ז-י"ב
בניית הסוכה
והרמת כוסית

3
 19:00מוליווד
 21:00ישיבה
ועדת תרבות

גיוס פומליות

שבת

27
טיול י'

23

21

22

 20:30קפה
עולם ז-י"ב

 21:30פעולה י'  16:00ניקיון
חברה י"א+י"ב
 16:30ישיבה
ועדת טייפ
 17:30קבלת
שבת

28
טיול י'

29
טיול י'

 20:30פעולה
י"א

יום הזיכרון
ליצחק רבין

30
 16:00ניקיון
חברה ט+י

24

31

אז מה היה לנו החודש? -סיכום חודש ספטמבר
פתחנו את שנת הלימודים וכך גם את שנת הפעילות בחברת הילדים.
לסיום החופשה הספקנו לצאת לטיול פרידה מירון ,בנחל יהודיה ,בו השתתפו נערי ט-י"ב
)לצערנו הנוכחות הייתה קטנה(.
קיימנו יום עיון למדצ"ים )כיתה י'( שהתחילו להדריך את השכבות הצעירות ולזכותם
ייאמר שכל חברי הכיתה לוקחים חלק בהדרכה.
התחלנו לקיים פעולות שבועיות במסגרת כיתתית לכל השכבות :זח"ט בהדרכת תומר,
ו י-י"ב בהדרכת שי.
קיימנו קבלות שבת ואסיפת חברה שכללה שיחת פתיחה עם שי .גם עם ההורים קיימנו
אסיפה ע"מ לעדכן ולשמוע.
הכנו ויצרנו שנים טובות שחולקו בין ילדי החברה .ילדי הזח"ט קיימו סדר ראש השנה
וכולנו כייפנו במסיבת ראש השנה שכללה טקס אנשי השנה ,בחירת ועדות ,מצגת תמונות,
קריוקי ,הרבה שוקולד וסוכר וקצת ריקודים.
נפגשנו לערב סרט בחברה ,טיילנו לכיוון החלקות ,ניקינו וקישטנו את החברה.
נפגשנו עם הורי כיתה ז' לדבר על שנת הבר מצווה.
ערכנו מסיבת פרידה לירון יחד עם ההורים ונהנו מהעוגות הטעימות שהכינו האימהות.
ולא נשכח -עבדנו וקטפנו אשכוליות בגיוס יחד עם אמנון וההורים ועל כך מגיע כל הכבוד
למי שהגיע ,עבד ,ועזר.
ומה בהמשך:
פותחים את חופש סוכות בבניית סוכה ,גיוס ניקיון ,טיול ,מוליווד ועוד ועוד...
בברכת חג שמח
תומר ושי

