פעילות חודש מרץ  - 2012חורף אמיתי רוחות קור ועוד גשם ירדו כבר  617מ"מ אדר ניסן  -הזמינו עננים פורימים ברוכי גשם כל יום ויום ושלג.....
מעטה הקור לובש פרחים וצבעוניות מקסימה – גם השמים משתנים מרגע לרגע ,מרגישים את נשיקת החורף לאביב – צמד חמד טבעיים ומקסימים
נשלח גם באימיילים וגם בתיבות הדואר -התחלנו בהשראה ונמשיך גם בתבונה ,שמחה וערך התחדשות ותהיה –משהו קורה בטוב!!!
יום א'

מזל טוב לכל בני ובנות מזל
דגים לאריאל סולודר ,ארז
דוידי ,ים ונטורה ,יניב
אורן ,גלי צליל ואלה ארבל
מתחת למים החיים
צבעוניים כפליים בין
דולפין לכוכב ים
רק טוב יוצא משם ...
 4מפגשי בנים למרץ
ושחרור עם יאיר מזר לגילאי
ו' ז' ח' משעה  1800במגרש

ארוחת גיבוש – אורנים
 1900במועדון כל אחד
מוזמן להביא משהו טעים

יום ב'

יום ג'
חג שכולו שמחה
חג שכולו צחוקים יחד
ולע על חשבון אחרים
חג שבו צריך להיות
זהירים משרפות
ותחפושות מסוכנות

 5הכנה למלווים 1615

6

פעילות הכוכבים
פעילות הקבוצה הצעירה  1730במועדון –
 1700במועדון חורף
בסימן פורים לבוא
מעיל
עם תחפושות וכלי
המוזיקה לחזרה

1
זהירות עם
תחפושות
הכנה למלווים 1715
זהירות על שריפות פעילות קבוצת אבני
זהירות עם קפצונים דרך  1800במועדון
ודברים מסוכנים
חורף – מעיל
החג נועד להיות
שמח !!!!!!!!!!

עבודות במגרש

 7חופשת פורים
בבית בין
התחפושות ומשלוח
המנות

 8חופשת פורים
הכנת ארוחה וסרט
מצחיקים משעה
 1200במועדון
מקבוצת הכוכבים

.....

11

 12הכנה למלווים 1615

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

פעילות הכוכבים
פעילות הקבוצה הצעירה  1730במועדון חורף
 1700במועדון חורף
מעיל ומגפיים

18
מפגש בנים למרץ ושחרור
עם יאיר מזר לגלאי ו'ז'ח'

 19הכנה למלווים 1615
פעילות הקבוצה
הצעירה  1700במועדון
חורף – מעיל

 25מפגש בנים למרץ
ושחרור עם יאיר מזר
לגילאי ו'ז'ח'

 26הכנה למלווים
1615
פעילות הקבוצה
הצעירה  1700במועדון
חורף – מעיל

 1800במגרש

יום ד'

13

ומעיל

יום ה'

יום ו'

שבת

2

3

ארגז התחפושות
לפורים מ-1200
1300

הכנות למסיבת פורים
משעה בבית המוזיקה
השעה תפורסם

יום עבודה ישובי
 9מסיבת פרים
לכולם משעה
 1900ועד שעות
לילה המאוחרות

10
מנוחה  ,מנוחה ,מנוחה
במשפחה

יום עבודה יישובי

ומעלה
15

14
להיות שמחים במי
שאנחנו ובמה שאנחנו
ומשך להשתפר
ולהתעורר .....

הכנה למלווים 1700
פעילות קבוצת אבני
דרך 1800

21

22

 16הכנת עוגיות
וחלות לחיילים
משעה 1230
נפגשים במועדון

17

יום עבודה יישוב
שבת שלום ומנוחה
אפשרות לטיול
משפחות לנחל פרוד
מי רוצה לעזור ?

כדור רגל בערב

 1800במגרש

 1800במגרש

20

פעילות הכוכבים
 1730במועדון חורף
ומעיל

מסעדה לכל הישוב
לכבוד הנסיעה
למפגש נוער
בגרמניה
פרטים בהמשך

27
28
פעילות הכוכבים
חופשת פסח
 1730במועדון חורף
ופעילות פסח
ומעיל
תפורסם בנפרד
בקרוב..... -

29מתוכניים טיולי
בוגרים ,וטיולי
צעירים
מחנות ואולי אפילו
הגנה עצמית עם איגל

23
שבת שלום ומנוחה

30
באו נצא ממצרים
בשלום ...ונמצא את
הארץ המובטחת
בתוכנו.....

24

יום עבודה יישובי
שבת שלום ומנוחה

31

