פעילות חודש פברואר  - 2012חורף אמיתי רוחות קור ועוד גשם ירדו כבר  432מ"מ שבט –אדר ...הזמינו עננים ברוכי גשם כל יום ויום ושלג.....
השקדיות פורחות ,הסביונים פורחים ,סוף סוף חורף אמיתי שמעל העננים האפורים הברקים יש שמש ושמים כחולים
נשלח גם באימיילים וגם בתיבות הדואר -התחלנו בהשראה ונמשיך גם בתבונה ,שמחה וערך התחדשות ותהיה –משהו קורה בטוב!!!
יום ב'

יום ג'

יום א'

מזל טוב לכל בני ובנות
מזל דלי  -לנועם עמית,
לעידן אברמסון ,להילה
נבט ,להדס כהן,
לירין שומר ,לקרן אור ,
ולנועם אוסיה
שמרו על עצמכם בטוב
בבטיחות ונעימות

כמה מים יש בדלי מים?
למה מים הם יקרי ערך?
מהם שימושי המים?
איך זה שמים מורכבים
משני גזים דליקים
ומשתמשים בהם לכבות
שרפות

חודש למען הטבע
כי הטבע כל חוד שכל
יום וכל שעה למענינו
חישבו עם פרויקטים
קטנים כגדולים ונהדרים
..ואנו פה לעזור לכם ??
ולטבע

 5מפגשי בנים למרץ
ושחרור עם יאיר מזר לגילאי
ו' ז' ח' משעה 1845 - 1745
שימו לב לשינוי בשעה !!!

 6הכנה למלווים 1615

7

1

ברוח ספורטיבית
עם מיה קמיל
במגרש
20:00-19:00
לבוגרים

2
הכנה למלווים 1715
פעילות קבוצת אבני
דרך  1800במועדון
חורף – מעיל

 3מיחזור בקבוקים
 1200 -1030באו עם
בגדים לעבודה
יהי נהדר וגם נעשה
מעשה טוב למען כדור
הארץ ונאסוף כסף לעוד
יום כיף אם גישמי ברכה
הפעילות תידחה

4

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

12

 13הכנה למלווים 1600

14

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

פעילות הקבוצה הצעירה
 1700במועדון חורף
ומעיל

פעילות הכוכבים
 1730במועדון חורף
ומעיל ומגפיים

9

8
טו בשבט – חג
לאילנות – הטוב
שבעולם
 15מהו סוד
ההתחלות בקטן  ,מהו
סוד קידום פרויקט ?
הערך  ,הסיבה?
ולהתחיל בקטן

שימו לב לשינוי בשעה !!!

הכנה למלווים 1715
פעילות קבוצת אבני
דרך  1800במועדון
חמת גדר משגבי
16

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

מועדון הסרט
הטוב לנוער
19
מפגש בנים למרץ ושחרור
עם יאיר מזר לגלאי ו'ז'ח'

 20הכנה למלווים 1615
פעילות הקבוצה
הצעירה  1700במועדון
חורף – מעיל
מפגש בנות פרטים
בהמשך

 26מפגש בנים למרץ
ושחרור עם יאיר מזר
לגילאי ו'ז'ח'
1745-1845שימו לב
לשינוי בשעה

 27הכנה למלווים
1615
פעילות הקבוצה
הצעירה  1700במועדון
חורף – מעיל

1745-1845
שימו לב לשינוי בשעה !!!

מי ורצה לעזור
בחגיגית ט"ו בשבט
היישובית ? מפגש
הכנה

חרמון משגבי

נהיה בחוץ

1745-1845

יום ד'

יום ה'

יום ו'

שבת

21

פעילות הכוכבים
 1730במועדון חורף
ומעיל

22
שיא ירידת גשם
בנתיים ביום אחד ?
רוצים לנחש ?
טוב אז  63מ"מ
מה יהיה השיא החדש
גם ממ ביום זה נהדר
וגם יותר מכן זה נהדר

28
29
פעילות הכוכבים
לגדל את הטוב
 1730במועדון חורף
בעולם  ...הוא
ומעיל
גדל נהדר ...

23

הכנה למלווים 1700
פעילות קבוצת אבני
דרך  1800במועדון
חורף ומעיל

 10מפגש הכנות
עוגיות לעורב
נחל ולחיילי
מעלה צביה –
 1100המועדון
כולם מוזמנים

 17מפגש נשים
צעירות – אורנים
מפגש גברים צעירים
לבני אורנים בשעה

 11ט"ו בשבט לכל
השקדיות והאנשים
והילדים והנוער –
פרטים בקרוב

18

 1500פרטים
במכתב שתקבלו
24
הכמת גינת ירק ליד
המועדון – לכל מי
שרוצה לעזור נפגשים
ב1200
אם ירד גשם נעשה
הכנות במועדון

 25יום מנורות ...
עם רז מכינים אותן
בבית ונפגשים בבית
המוזיקה

מחפשים זמן לטיול
עם קייפ ולין 0900
טיול מעגלי בהר פקיעין
 עם קייפ ללכת בדרךארץ

