פעילות חודש ינואר  – 2012טבת שבט חורף אמיתי רוחות קור ועוד גשם ירדו כבר  152מ"מ וזאת רק ההתחלה – הזמינו עננים ברוכי גשם כל יום ויום ושלג.....
התחלות חדשות ...איזה הזדמנות נפלאה ..ואפשר למר שום דבר שהיה או לא כמה מה שיהיה ואיך אנחנו מסתגלים מתגמשים מתעוררים לשנויים החדשים בדרך צעירה  ,עצמאית ואחראית
נשלח גם באימיילים וגם בתיבות הדואר -התחלנו בהשראה ונמשיך גם בתבונה ,שמחה וערך התחדשות ותהיה –משהו קורה בטוב!!!
יום א'

יום ב'

 1מזל טוב לבני ובנות מזל גדי
מתחילים את החגיגות
לשחר ,ענבל  ,יונתן ,מיקי ,
בר ונדב שהיה חורף גשום
וקר בחוף ונעים וחמים בפנים
אם אתם לא מכירים את
שמותיהם של חלק מהחוגגים
זה בגלל שהם כבר חיילים וגם
יותר גדולים ....

3
2
עונת פטריות המאכל
הכנה למלווים 1600
פעילות הקבוצה הצעירה מתחילה בקרוב עוד
 1700במועדון אנא בואו סיור עם רז להכרות עם
עם מעיל וכובע כי אולי הפטריות
נהיה בחוץ
חדשה
לשנה
מאחלים
מה
יש פטריות
.....
לכל אזרחי העולם ?
טובות למאכל ויש מאוד

 8התחלת מפגשי בנים
למרץ ושחרור עם יאיר מזר
לגילאי ו' ז' ח' פרטים במשך
השבוע הקרוב באימיילים

 9הכנה למלווים 1600

יום ג'

לא טובות למאכל
ומסוכנות
10

פעילות הקבוצה הצעירה פעילות הכוכבים
 1700במועדון אנא בואו  1730במועדון –
עם מעיל וכובע כי אולי חורף – מעיל ...
נהיה בחוץ

15

 16הכנה למלווים 1600

מפגש בנים למרץ ושחרור
עם יאיר מזר

פעילות הקבוצה הצעירה פעילות הכוכבים
 1700במועדון חורף
 1730במועדון אנא
ומעיל
באו עם מעיל וכובע
כי אולי נהיה בחוץ

17

יום ד'

יום ה'

יום ו'

שבת

 4החלה ההרשמה
למפגש הבין לאומי
בגרמניה מכתב בנושא
בקרוב...........

5
הכנה למלווים 1700

6

7
 1300פעילות קבוצת
אורנים באגם או מועדון

איך לראות אחד את פעילות קבוצת אבני
השני באור חדש ? דרך  1800במועדון
ענבר פתוח בערב
להתחדש ? לשמור חורף – מעיל
על רעננות
וחידושים פנמיים ?

22
מפגש בנים למרץ ושחרור
עם יאיר מזר
לגלאי ו'ז'ח'

29

 23הכנה למלווים 1600
פעילות הקבוצה
הצעירה  1700במועדון
חורף – מעיל
מפגש בנות פרטים
בהמשך

 30הכנה למלווים
1600
פעילות הקבוצה
הצעירה  1700במועדון
חורף – מעיל

24

31
פעילות הכוכבים
 1730במועדון חורף
ומעיל

הצלחה בהצגת
י"ב להדס
האורנים אחראים על ניקוי
המועדון

12

13

הכנה למלווים 1700
פעילות קבוצת אבני
דרך  1800במועדון
והתארגנות לנסיעה
לעזרה בבית חולים

שבת שלום
כדור רגל
מנוחה
וענבר פתוח
בערב

19

20

21

מהו סוד ההתחלות
בקטן
?

הכנה למלווים 1700
פעילות קבוצת אבני
דרך  1800במועדון
חורף -מעיל

שבת שלום
כדור רגל
מנוחה
וענבר פתוח
בערב

פעילות קב אורנים
 1300באגם – יום
עבודה לקידום הקניון

 25הזרעים המוזרים
האלו בתוך כל פי הם
העצים של המחר

26

הכנה למלווים 1700
פעילות קבוצת אבני
דרך  1800במועדון
חורף ומעיל

 27שבת שלום
כדור רגל
מנוחה
וענבר פתוח
בערב

11
מהם
התנאים האידיאלים
לנביטה? וגדילה
של אדם של זרע?
18

לגלאי ו'ז'ח'

פעילות הכוכבים
 1730במועדון חורף
ומעיל

שבת שלום ומנוחה
כדור רגל

להתחיל איך שרוצים
לסיים ? לסיים איך
שרוצים להתחיל....

פרויקט הכנת
14
כסאות פטריות לאיסוף
כספים למן ילדי ניצנים
.....במועדון לכל אנשים
הישוב
11:00

מפגש הורים – באו נחשוב
על זה יחד  4סוגי המזון
גיל ההתבגרות - 1530
1700
28

הכנות למפגש הבין
לאומי בגרמניה
למתענינים פרטים
בהמשך

