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סמינר פתיחת שנה לצוותי הדרכה
יום היערכות 

לרכזים חדשים

ישיבת מעגל 
ראשונה

מסיבת 
חילוף ש"ש

סמינר פתיחת שנה סניפי

מפגש פתיחה - 
פרוייקט נטעים

פורום 
מדריכי א'-ו'

השתלמות רכזים

השתלמות רכזים

 בחירות כלליות
לכנסת ישראל

מסע לפולין שכבת י"ב-מעיין שחרמסע לפולין שכבת י"ב-מעיין שחרמסע לפולין שכבת י"ב-מעיין שחרמסע לפולין שכבת י"ב-מעיין שחר מסע לפולין שכבת י"ב-מעיין שחרמסע לפולין שכבת י"ב-מעיין שחרמסע לפולין שכבת י"ב-מעיין שחרמסע לפולין שכבת י"ב-מעיין שחר

יום כיפורערב יום כיפור

פורום השומר 
 הצעיר - 

ר. חינוך, ש"ש, 
ישיבת מעגלרכזי קנים

הכנה לטיול 
פתיחת שנה - 

מדריכים

הכנה לטיול פתיחת 
שנה - תהליך ט'

יום ביטחון 
ובטיחות 

 למד"בים - 
בני המושבים

טיול שכבה בוגרת

 חופשת ראש השנה
בבתי הספר

 חופשת ראש השנה
בבתי הספר

 חופשת ראש השנה
בבתי הספר

סמינר מעגל - פתיחת שנה

הכנה לטיול פתי"ש יום הכנה באזורים והכנה לטיול פתי"ש

פורום נעורים -
הכנה לטיול נעורים

ישיבת מד"בים

ישיבת מד"בים

ישיבת מד"בים

ישיבת מד"בים

ישיבת מד"בים

ישיבת מד"בים

ישיבת מד"בים

ישיבת מד"בים

ישיבת מד"בים

כנס ט' שלישי

ישיבת מד"בים

ישיבת מד"בים

טיול ט"ו בשבט

סמינר 
פתיחת שנה

 סיום טקסי פתיחת
שנה ביישובים

 חופשת סוכות
בבתי הספר

 חופשת סוכות
בבתי הספר

 חופשת סוכות
בבתי הספר

 חופשת סוכות
בבתי הספר

 חופשת סוכות
בבתי הספר

 חופשת סוכות
בבתי הספר

 חופשת סוכות
בבתי הספר

 חופשת סוכות
בבתי הספר

 חופשת סוכות
בבתי הספר

 חופשת סוכות
בבתי הספר

טיול שנתי שכבת ט' -מעיין שחרטיול שנתי שכבת ט' -מעיין שחרטיול שנתי שכבת ט' -מעיין שחר

תחרות סוכות 
אזורית

 טיול סוכות לזכרו של יוסי יפה ז"ל- תנועה החדשה | 
טיול סוכות גיל תיכון - בני המושבים

סמינר סוכות שכבת עמלטיול פתי"ש השומר הצעיר

טיול פתיחת שנה - סבב א

ישיבת מד"בים

אופציה ב' לטיול
פתיחת שנה

פורום מדריכי 
א'-ו'

פורום ש"ש

פורום ש"ש

 טיול שנתי -
שכבת י"א רופין

 טיול שנתי -
שכבת י"א רופין

סמינר שכבת י"ב - 
בי"ס רופין

סמינר שכבת י"ב - בי"ס רופין

 טיול שנתי -

שכבת י"א רופין

שבוע בטיחות בדרכים

שבוע גלישה בטוחה

סבב מסיבות - פורים

פורום ועדות נוערועדת היגוי להב"ה

ישיבת מעגל

 פתיחת תהליך
פורום אחיםחודש המודעות

לצרכים מיוחדים

פורום אחים
לצרכים מיוחדים

פורום רכזי
תנועה ארצי

 אסיפה ישראלית
בתל-אביב

 אסיפה ישראלית
בתל-אביב

כנס חינוך שבילים

פורום נעורים

פורום נעורים

פורום נעורים

צעדת עמק חפר

הכנה מסע י"בטיול נעורים -מועד א

פורום מדריכי 
א'-ו'

השתלמות חורף - צוות סניפי

יום שיא חונכים
הגשת בקשות 

לסבסודים

טיול נעורים מועד ב

סמינר מד"בים מועצתי

פורום רכזות 
חינוך - שבוע 
הנוער וחנוכה

פורום השומר 
 הצעיר - 

ר. חינוך, ש"ש, 
רכזי קנים

 פורום השומר הצעיר- 
ר. חינוך, ש"ש, 

רכזי קנים

ישיבת מעגל

שבת ארגוןהכנה טיול דרום

השתלמות מדריכים ארצית בני 
המושבים / השתלמות מדריכים 

מחוזית התנועה החדשה
פורום נעורים

כנס ט' ראשון - תל אביב

שבוע פעיליות חנוכה לילדי ד-י"ב

שבוע הנוער

טיול שנת מצווה - אופציה ב

מסע י"ב - תק"צ

טיול חנוכהטיולי חנוכה

טיולי חנוכה י-י"ב

טיול חנוכה

הדלקת נר לרכזים

פעילות חנוכה א'-ו'
יום שיא למועדון 

הבוטקה
סבב מסיבות - 

סילבסטר

 סגירת תהליך
חודש המודעות

טיול דרום

הכנה עיונית לטיול 
שנת מצווה

סמינר מעגל - אמצע

טיול דרום מועד ב

סמינר מנהיגות לשכבה הבוגרת

טיול סניפי

טיול שנת מצווה - מחזור אערב הוקרהצעדת תנועת נוערטורניר כדורסליום חילופי שלטוןסמינר קבוצות מנהיגות

הכנה ראשונה למסע התנועתי לפולין

הכנה שניה למסע התנועתי לפולין

גדנ"ע - שכבת י"א בי"ס רופיןגדנ"ע - שכבת י"א בי"ס רופיןגדנ"ע - שכבת י"א בי"ס רופיןגדנ"ע - שכבת י"א בי"ס רופין גדנ"ע - שכבת י"א בי"ס רופין
מסע ישראלי - שכבת "ב

בי"ס רופין
מסע ישראלי - שכבת "ב

בי"ס רופין
מסע ישראלי - שכבת "ב

בי"ס רופין
מסע ישראלי - שכבת "ב

בי"ס רופין

מסע ישראלי - שכבת "ב
בי"ס רופין

ישיבת מעגל

מסע בעקבות שיירת הל"ה

טיול שנת מצווה-
מחזור ב

מסע ישראלי - שכבת י"ב 
בי"ס רופין

מסע ישראלי - שכבת י"ב 
בי"ס רופין

טיול שנת מצווה-
מחזור ב

 יום שיא למערכות
סמינר דו-יישוביהחינוך הקיבוציות

סמינר מגזר כפרי צוות מחלקה נוער מוביל

האט'גר הקבוצתי

הכנה טיול פסח ז-ח

הועידה הארצית / קונגרס החניכים

הכנה לטיול פסח ד'-ו'

הכנת רכזים לטיול פסח

 טיולים שנתיים לשכבות
ז'-ט' בי"ס רופין

 טיולים שנתיים לשכבות
ז'-ט' בי"ס רופין

 טיולים שנתיים לשכבות
ז'-ט' בי"ס רופין

פורום מדריכי 
א'-ו'

עליה לביריה 
ז'-ח'

הגשת בקשות 
לסבסודים

פורום נעורים

תדרוך לאחראי 
טיולים

מסיבת רחוב 
לנוער

הכנה לטיול פסח ד'-ו' + טיול פסח ט' מועד ב'ישיבת מעגל

הכנה לטיול פסח
סמינר מחלקת 

נוער-קיץ

 הכנת מנהלים
לכנס י"א - תק"צ

הכנה לים אל ים ולאתגר הכרמל + הכנה לטיול פסח

הכנה לטיול פסח - אופציה ב'

הכנה פסח ז'-ח' מחוזי - בני המושבים

מסע לפולין שכבת 
י"א - בי"ס רופין

מסע לפולין שכבת 
י"א - בי"ס רופין

מסע לפולין שכבת 
י"א - בי"ס רופין

מסע לפולין שכבת 
י"א - בי"ס רופין

מסע לפולין שכבת 
י"א - בי"ס רופין

ישיבת מעגל

ישיבת מעגל

צעדת עמק חפר-
מועד ב

טיול פסח ט' - מסע נודד

המסע התנועתי לפולין

מסע לפולין שכבת י"א בי"ס רופין

טיול פסח ד'-ו' טיול פסח ט' - מסע נודד

טיול פסח - אופציה ב'טיול פסח
המסע התנועתי לפולין

טיול פסח ז'-ח' /  התנועה החדשה

מחנה פסח ד'-ו' אזורי
טיול פסח ד'-ו'-ט' מועד בסמינרי סיירים וטיולי צבר

 יום הזכרון
לשואה ולגבורה

סמינר מעגל -קיץ

השתלמות רכזים

חלוקת ערכות זכרוןשבת שבטית

יום הזכרון לחללי צה"ל

ישיבת מד"בים

סמינר צוותים 
מובילים

חג האחד במאי

טיול גרעינים

סמינר גרעינים

שבת שבטית

פורום ש"שהכנת מדריכים כנס י"א - תק"צ

פורום רכזי 
תנועה ארצי

פורום רכזות 
חינוך

פורום רכזות 
חינוך

ישיבת מעגל

הכנה עיונית 
אוצר העמק

מפגש -
פרוייקט נטעים

סבב מדורות 
ל"ג בעומר

פורום נעורים

מיני סמינר ט'

השתלמות צוותים מובילים - קיץ

שבת שבטית

פורום השומר 
 הצעיר - 

ר. חינוך, ש"ש, 
רכזי קנים

מצעד הגאווה
בעמק חפר

טיולי שכבות ח'-י'

חופשת חג שבועות 
- בית ספר

חופשת חג שבועות 
- בית ספר

חופשת חג שבועות 
- בית ספר

מסיבת  שבועות
בית יצחק

 מפגש סיום-
פרוייקט נטעים

פורום ש"ש 
 אחרון -

פרידה וסיכום

סמינר מד"בים קיץ

פורום נעוריםהכנת מדריכים רפסודיה - תק"צ

סבב מסיבות אפטר

ישיבת מעגל

תדרוך לאחראי 
טיולים

הגשת בקשות 
בשביל ישראל - שכבת י'אירוח שכבה בוגרת - מחנה קיץלסבסודים

כנס סיום שנת שירות - תק"צ

סמינר מד"בים

סמינר פתיחת שנה - גובטיול הכנה פתיחת שנה שבטי - אופציה א'

מפגש פתיחה - 
 הכשרה למובילי

שנת מצווה
טיול הכנה פתיחת שנה הנהגתי - אופצ' אישיבת מד"בים

טיול הכנה פתיחת שנה שבטי - אופ' ב'

מפגש הכשרה 
למובילי

שנת מצווה

סגירת הרשמה 
טיול הכנה פתיחת שנה הנהגתי - אופ' ב'לתהליך ט'

טיול פתיחת שנה שבטיסמינר מדריכי ט'
טיול פתיחה תהליך ט'

טיול פתיחה
לקורס הדרכה

טיול פתיחת שנה הנהגתית

מפגש - פרוייקט 
נטעים

מפגש הכשרה 
 למובילי 

שנת מצווה

מפגש - פרוייקט 
נטעים

מפגש הכשרה 
 למובילי 

שנת מצווה

מפגש מדריכי 
תהליך ט' 

אזורי

 סמינר גוב
חד-יומי - חופש

סמינר צוותים מובילים - חופש

טיול פתיחת שנה שבטי/הנהגתי אופ' ב'

מסע ישראלי לשכבת י"א - אמות ים

מסע לפולין - שכבת י"ב רמות ים

טיול שנתי לשכבות ח'-י' - רמות ים

מסע לפולין - שכבת י"ב רמות ים

מסע ישראלי לשכבת י"א - אמות ים
גיחה לשכבת ח' - בי"ס רופין

מסע לפולין - שכבת י"ב רמות ים
מסע ישראלי לשכבת י"א - אמות ים
טיול שנתי לשכבות ח'-י' - רמות ים

מסע ישראלי לשכבת י"א - אמות ים
טיול שנתי לשכבות ח'-י' - רמות ים

גיחה לשכבת ח' - בי"ס רופין

מסע לפולין - שכבת י"ב רמות ים

מסע לפולין - שכבת י"ב רמות יםמסע לפולין - שכבת י"ב רמות ים

סופש חוות הכשרה לשכבת עמל

מפגש הכשרה 
למובילי

תג צופיות הנהגתישנת מצווה

סמינר גוב ושכבת ט' אזורי

שבת שבטית
מפגש מדריכי 
תהליך ט' אזורי

 כנס אמצע -
קורס הדרכה

מניעה - שבוע מיניות בטוחה

שבת שבטית

טיול שנתי שכבת י'-בי"ס רופיןטיול שנתי שכבת י'-בי"ס רופיןטיול שנתי שכבת י'-בי"ס רופיןטיול שנתי שכבת י'-בי"ס רופין

סמינר שביעיות הנהגתי

סמינר שביעיות 
הנהגתי

 מפגש מדריכי
תהליך ט' אזורי

טיולי הכנה שבטיים לפסחטיול עצמאי - שכבת ט'טיולי הכנה הנהגתיים לפסח

האט'גר הקבוצתי- תהליך ט - מועד ב'

טיול עצמאי - שכבת ט' - מועד ב'
 מפגש מדריכי

תהליך ט' אזורי
הכנה לסמינר סיירים

טיולי פסח

הכנה לסמינר סיירים

טיולי פסח

מפגש מדריכי סמינר גוב - קיץ
תהליך ט' אזורי

ועידת ההגשמה

סמינר סיכום למסע לפולין

אוצר העמק

סמינר שביעיות הנהגתי

 מבצע משוט - 
שכבת ט' רמות ים

 מבצע משוט - 
שכבת ט' רמות ים

יום ספורט הנהגתי

פורום אחים 
לצריכים מיוחדים 

- מפגש סיום

הגשת בקשות 
לסבסודים

פורום נעורים

פתיחת הרשמה 
שנות שירות תקצ

יום פתיחת שנה 
לועדות הנוער

יום פעילות ראשון 
בתנועות הנוער

פורום רכזות 
חינוך

הכנה לטיול 
פתיחת שנה 

רכזי נוער, ש"ש 
ומחלקה

פורום רכזי 
תנועה ארצי

פורום ש"ש
מפגש מדריכי 
תהליך ט' אזורי

מפגש רכזים-
מחנכים רופין

הכנה לתחרות סוכות

 מועד ב' להכנה
לטיול פתיחת שנה

חופשת חנוכה בבתי הספרחופשת חנוכה בבתי הספרחופשת חנוכה בבתי הספרחופשת חנוכה בבתי הספרחופשת חנוכה בבתי הספרחופשת חנוכה בבתי הספרחופשת חנוכה בבתי הספר

מפגש הכשרה 
למובילי

שנת מצווה

יום פתיחת שנה 
 מחוזי למד"בים- 
התנועה החדשה

חלוץ לטיול 
פתיחת שנה

טיול פתיחת שנה

ישיבת מעגלפורום רכזות חינוך

ישיבת מעגלפורום רכזות חינוך

 מפגש רכזים-
מחנכים מעיין שחר

פורום 
מדריכי א'-ו'

פורום שנת 
ישיבת מעגלפורום ש"שמצווה

פורום רכזות 
חינוך

הכנה טיול פורום ועדות נוער
דרום מועד ב

מפגש - פרוייקט 
נטעים

פורום 
מדריכי א'-ו'

פורום רכזות 
חינוך

פורום ש"ש פורום אחים
לצרכים מיוחדים

 כנס אמצע
שנת שירות

מפגש - פרוייקט 
נטעים

מפגש - פרוייקט 
נטעים

מפגש - פרוייקט 
נטעים

צעדת תנועת 
נוער - מועד ב

ט"ו בשבט

פורום ש"ש

פורום אחים
לצרכים מיוחדים

פורום אחים
לצרכים מיוחדים

פורום אחים
לצרכים מיוחדים

פורום רכזות חינוך

פורום רכזות חינוך

פורום ועדות נוער

פורום ועדות נוער
-קיץ

פורום נעורים

פורום רכזות 
חינוך- פסח

ישיבת מעגל

חופשת פורים בבתי הספרחופשת פורים בבתי הספרחופשת פורים בבתי הספר

מסיבת פורים 
רכזים

פורום רכזי 
תנועה ארצי

פורום ש"ש

פורום ש"ש

ערב
אימהות נערות

פורום מדריכי 
א'-ו'

פורום מדריכי 
א'-ו'

פורום שנת מצווה

חופשת פסח - בתי הספר

חופשת פסח - בתי הספרחופשת פסח - בתי הספרחופשת פסח - בתי הספרחופשת פסח - בתי הספרחופשת פסח - בתי הספרחופשת פסח - בתי הספרחופשת פסח - בתי הספרחופשת פסח - בתי הספר חופשת פסח - בתי הספרחופשת פסח - בתי הספרחופשת פסח - בתי הספרחופשת פסח - בתי הספרחופשת פסח - בתי הספרחופשת פסח - בתי הספרחופשת פסח - בתי הספרחופשת פסח - בתי הספר
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פורום רכזות 
חינוך

יום העצמאות

פורום נעורים

ל"ג בעומר

פורום מדריכי 
א'-ו'

פורום אחים
לצרכים מיוחדים

ועדת היגוי להב"ה

ערב פתיחת הקיץ 
לעובדי הנוער

סיום הלימודים א'-ו' סיום הלימודים ז'-י"ב

ישיבת מעגל
ערב מסיימי י"ב

גדנ"ע כיתה י' - מעיין שחרגדנ"ע כיתה י' - מעיין שחר

טיול שנתי שכבת י' - מעיין שחרטיול שנתי שכבת י' - מעיין שחרטיול שנתי שכבת י' - מעיין שחר

יום הכנה לפולין שכבת י"א - מעיין שחר

סמינר זהות שכבת י"א - מעיין שחרסמינר זהות שכבת י"א - מעיין שחר
סמינר שכבה י"ב - מעיין שחרסמינר שכבה י"ב - מעיין שחר

סמינר זהות שכבת י"א - מעיין שחר

טיול שנתי שכבת י"א-מעיין שחרטיול שנתי שכבת י"א-מעיין שחרטיול שנתי שכבת י"א-מעיין שחרטיול שנתי שכבת י"א-מעיין שחר
טיול שנתי שכבת י"ב-מעיין שחרטיול שנתי שכבת י"ב-מעיין שחרטיול שנתי שכבת י"ב-מעיין שחרטיול שנתי שכבת י"ב-מעיין שחר

סמינר שכבת י'-מעיין שחרסמינר שכבת י'-מעיין שחר

טיול שנתי שכבת ז' - מעיין שחרטיול שנתי שכבת ז' - מעיין שחר

טיול שנתי שכבה ח'-מעיין שחר

טיול שנתי שכבה ח'-מעיין שחר


