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י"ט סיון         25י"ח סיון         24י"ז סיון         23ט"ז סיון         22ט"ו סיון         21י"ד סיון         20י"ג סיון         19

פרשת שלח

יום אחרון בי"ס

אירוע פתיחת קיץ 
- מסיבת אזניות 

ועל האש
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בריכה מתתיהו 
בנות (ז-ט)

בריכה מתתיהו 
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 IJUMP (ז-ט)
עולימפידה 

ירושלים   (ז-ט)
פרשת קורח

שבת תנועהמשחק כדורגלחזרות לרוקפה
ג תמוז         9ב תמוז         8א תמוז         7ל סיון         6כ"ט סיון         5כ"ח סיון         4כ"ז סיון         3

משחק כדורגלחזרות לרוקפה
ספורט מים 
ביישוב (ז-ט)

פרשת חוקת

סופרלנד בנ"ע
סימגול (כדורגל 

על המים)
י תמוז         16ט תמוז         15ח תמוז         14ז תמוז         13ו תמוז         12ה תמוז         11ד תמוז        10

חזרות לרוקפה
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(ז-ט)
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ביישוב (ז-ט)

הכנת חלות לשבת (ז-ט)לונהפארק (ז-יב)
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לקט ישראל 
ודיאולוג בחשכה
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באולינג במודיעין 
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(ז-ט)
פרשת פנחס

משחק כדורגלארוחת בוקר ביער

חזרות לרוקפה
קורס ליצנות 

רפואית
קורס ליצנות 

רפואית
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חזרות לרוקפה
משחק גמר 

כדורגל
פרשת מסעיר"ח אב
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פרשת דבריםקורס מד"אקורס מד"א

שבת חזוןהכנות למחנה

ט"ז אב         20ט"ו אב         19י"ד אב         18י"ג אב         17י"ב אב         16י"א אב         15י אב         14

צום ט' אב
התנדבות 
לגרעינים

חזרות לרוקפה
פרשת ואתחנן שבת 

נחמו
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פרשת עקבהופעת רוקפה

מסיבת פיצה מחנה סיירים
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פרשת ראהחזרה לבי"ס

לוחופש נוער חשמונאים

מלחמת צבעים בנ"ע

קבלת שבת מוזיקלית 
בגן אודליה

ני
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לי
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טיול בטטות

שבוע תורה ועבודה של הגרעינים

הכנות למחנה

מסעדה בנ"ע מורשה

מחנה סיירים

טיול נוער (מתנס) - מסלולים 
וקיאקים בצפון (ז-ט)
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