
August 2021
חסר: יום עניבות, יום 
צופה, יום ירוק, טיול 

נעורים, קמפינג 
שכבג, צוף פרום

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday
1 2 3 3 4 5 6

8 9 10 11 12 13 14

אלונה חוזרת לסן דייגו

15 16 17 18 19 20 21

ישיבת מרכזים ראשונה סמינר צוות מוביל

22 23 24 25 26 27 28
סמינר צוות מוביל ישיבת מרכזים ראשונה סמינר פתיחת שנה

29 30 31
סמינר פתיחת שנה

הערות ותוספות

מועדי ארה"ב מועדי ישראל כללי הנהגה מפעלים/אירועים שבטיים

September 2021
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2 3 4
סמינר מרכזים בוגרים סמינר מרכזים בוגרים סמינר מרכזים בוגרים

5 6 7 8 9 10 11
אירוע פתיחת שנה ערב ראש השנה ראש השנה ראש השנה צום גדליה 9/11

Labor Day

12 13 14 15 16 17 18
פתיחת שנת פעילות ערב יום כיפור יום כיפור

19 20 21 22 23 24 25
פעולת חגי תשרי ערב סוכות סוכות חול המועד סוכות חול המועד סוכות חול המועד סוכות חול המועד סוכות

26 27 28 29 30
חול המועד סוכות הושענא רבה שמחת תורה אסרו חג

פעולה

הערות ותוספות
● אירוע פתיחת שנה - אירוע קהילתי עם משפחות.

● המסע בצופים - פתיחת מסלול ראשון.
● סמינר מרכזים בוגרים- יתקיים בניו יורק במתכונת משותפת לשני החופים.

מועדי ארה"ב מועדי ישראל כללי הנהגה מפעלים/אירועים שבטיים

October 2021
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2

3 4 5 6 7 8 9

פעולת ג'יפה

10 11 12 13 14 15 16

פעולה Columbus Day

17 18 19 20 21 22 23

פעולת יצחק רבין + 
טקס יצחק רבין

יום הזיכרון ליצחק רבין

סגירת הרשמה סמינר 
הדרכה ומנהיגות



24 25 26 27 28 29 30

פעולה

31 הערות ותוספות
פעולה - טיול עניבות? • בתחילת החודש יש להעביר לבעלי התפקידים הרלוונטיים בשכב"ג את הפרטים על סמינר הדרכה ומנהיגות - מרכזים צעירים, רשג"דים ומדריכי ט'.

Halloween • פעולת ג'יפה - תתקיים באחד הפארקים באיזור.

מועדי ארה"ב מועדי ישראל כללי הנהגה מפעלים/אירועים שבטיים

November 2021
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2 3 4 5 6

סמינר שליחים סוכנות סמינר שליחים סוכנות סמינר שליחים סוכנות סמינר מרכזים בוגרים סמינר מרכזים בוגרים סמינר מרכזים בוגרים

7 8 9 10 11 12 13
פעולה

14 15 16 17 18 19 20
פעולה

אסיפת הורים בנושא 
הגשמה 

סמינר הדרכה ומנהיגות סמינר הדרכה ומנהיגות

21 22 23 24 25 26 27
פעולה

סמינר הדרכה ומנהיגות Thanksgiving Day
יום עבודה מחנה חורף?

28 29 30
פעולת חנוכה

ערב חנוכה - נר ראשון חנוכה חנוכה

הערות ותוספות
● ניתן לקיים ערבי הגשמה באמצע השבוע בתיאום עם צוות ההנהגה.

● התאריכים של סמינר השליחים של הסוכנות היהודית אינם וודאיים, לכן ייתכנו שינויים הן בתאריכי סמינר מרכזים בוגרים שני והן בתאריכי כנס הסוכנות. 

מועדי ארה"ב מועדי ישראל כללי הנהגה מפעלים/אירועים שבטיים

December 2021
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2 3 4
חנוכה חנוכה חנוכה חנוכה

מחנה חורף

5 6 7 8 9 10 11
חנוכה חנוכה

מחנה חורף סגירת הרשמה מחנה ט'

12 13 14 15 16 17 18
פעולה

19 20 21 22 23 24 25
Christmas Eve Christmas Day

ווינטר ברייק

26 27 28 29 30 31
New Year's Eve

ווינטר ברייק

הערות ותוספות
● המסע בצופים - פתיחת מסלול שני.

מחנה חורף שבטי

מועדי ארה"ב מועדי ישראל כללי הנהגה מפעלים/אירועים שבטיים

January 2022
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1
New Year's Day

2 3 4 5 6 7 8

פעולה סגירת הרשמה מחנה 
שכב"ג



9 10 11 12 13 14 15
פעולה

מחנה ט' הנהגתי מחנה ט' הנהגתי

16 17 17 19 20 21 22
פעולה? Martin Luther King Day אלונה טסה לישראל?

מחנה ט' הנהגתי מחנה ט' הנהגתי
ט"ו בשבט

23 24 25 26 27 28 29
פעולה

אלונה חוזרת לסן דייגו?

30 הערות ותוספות

פעולה  PA, MD, NJ, NY, CT, MA, RI, NH :סמינר גרעין 1 בסופ"ש של ה- 17 בינואר •
Northwest, Southwest, Southeast :סמינר גרעין 1 בסופ"ש של ה- 24 בינואר •

 LA, Midwest :סמינר גרעין 1 בסופ"ש של ה- 31 בינואר •
● בסגירת הרשמה למחנה שכב"ג, השבטים יתבקשו להעביר פרטי החניכים, בהתאם לטופס סגירת ההרשמה ההנהגתי

מועדי ארה"ב מועדי ישראל יללכ הגהנה מפעלים/אירועים שבטיים

February 2022
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

31 1 2 3 4 5

ישיבת מרכזי שבטים יום עבודה למחנה 
שכב"ג

6 7 8 9 10 11 12

פעולה יום עבודה למחנה 
שכב"ג

13 14 15 16 17 18 19

יום ספורט - סופרבול מחנה שכב"ג הנהגתי מחנה שכב"ג הנהגתי
Valentine's Day

20 21 22 23 24 25 26

Presidents' Day
מחנה שכב"ג הנהגתי מחנה שכב"ג הנהגתי

27 28

פעולה

הערות ותוספות
• מחנה שכב"ג יתקיים במתכונת חופית- חוף מערבי במחנה רמה, חוף מזרחי במחנה GFC טקסס. 

מועדי ארה"ב מועדי ישראל יללכ הגהנה מפעלים/אירועים שבטיים

March 2022
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

פעולה
יום עיון מרכזים קיץ חוף 

מערבי
יום עיון מרכזים קיץ חוף 

מערבי

13 14 15 16 17 18 19

פעולה תענית אסתר פורים פורים תחרות הצבר הבא

20 21 22 23 24 25 26

פעולה -  פורימון

27 28 29 30 31

פעולה - סיור מוזיאון 
השואה לכיתות ח'

הערות ותוספות
• המסע בצופים - פתיחת מסלול שלישי

• תחרות הצבר הבא תתקיים במתכונת מקוונת, בדומה למתווה של שנת הפעילות 2021.
• ימי עיון מרכזים קיץ יתקיימו בניו יורק ולוס אנג'לס ומשתתפים בהם כלל מרכזי השבטים (גם אלו שהשבטים שלהם מקיימים מחנה קיץ במתכונת שבטית ולא הנהגתית).

מועדי ארה"ב מועדי ישראל יללכ הגהנה מפעלים/אירועים שבטיים

April 2022



April 2022
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2

3 4 5 6 7 8 9

פעולה

10 11 12 13 14 15 16
ערב פסח פסח

17 18 19 20 21 22 23
חול המועד חול המועד חול המועד חול המועד חול המועד שביעי של פסח אסרו חג

24 25 26 27 28 29 30

פעולת יום השואה ערב יום הזיכרון לשואה 
ולגבורה

יום הזיכרון לשואה 
ולגבורה

טקס יום השואה

הערות ותוספות

מועדי ארה"ב מועדי ישראל יללכ הגהנה מפעלים/אירועים שבטיים

May 2022
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2 3 4 5 6 7
פעולת יום הזיכרון ערב יום הזיכרון יום הזיכרון יום העצמאות

לחללי מערכות ישראל לחללי מערכות ישראל
ונפגעי פעולות האיבה ונפגעי פעולות האיבה

טקס יום הזיכרון

8 9 10 11 12 13 14
אירוע יום עצמאות

15 16 17 18 19 20 21
פעולה ערב ל"ג בעומר ל"ג בעומר

22 23 24 25 26 27 28
מחנה אביב מערבי מחנה אביב מערבי

אירוע לג בעומר

29 30 31
Memorial Day

מחנה אביב מערבי מחנה אביב מערבי

הערות ותוספות
• מחנה אביב מערבי יתקיים במתכונת עליה הוחלט בשנת הפעילות הקודמת, עדכונים יצאו בהמשך. 

מועדי ארה"ב מועדי ישראל יללכ הגהנה מפעלים/אירועים שבטיים

June 2022
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2 3 4

ערב שבועות

5 6 7 8 9 10 11

שבועות אסרו חג

12 13 14 15 16 17 18

פעולה אחרונה

19 20 21 22 23 24 25

CVK - צבבה CVK - צבבה CVK - צבבה

26 27 28 29 30



CVK - צבבה CVK - צבבה CVK - צבבה CVK - צבבה CVK - צבבה

הערות ותוספות
• תאריך ההתחלה של תכנית צבבה CVK עלול להשתנות. 

מועדי ארה"ב מועדי ישראל יללכ הגהנה מפעלים/אירועים שבטיים

July 2022
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2

CVK - צבבה CVK - צבבה

3 4 5 6 7 8 9

Independence Day
CVK - צבבה CVK - צבבה CVK - צבבה CVK - צבבה CVK - צבבה CVK - צבבה CVK - צבבה

10 11 12 13 14 15 16

CVK - צבבה CVK - צבבה CVK - צבבה CVK - צבבה CVK - צבבה CVK - צבבה CVK - צבבה

17 18 19 20 21 22 23

CVK - צבבה CVK - צבבה

24 25 26 27 28 29 30

סמינר הגשמה בישראל סמינר הגשמה בישראל

הכנה למחנה ביחד הכנה למחנה ביחד

31 הערות ותוספות
• תאריכי צבבה ו- CVK הינם תאריכים משוערים

• בתאריכים ה-29-30 יתקיים סמינר הגשמה בישראל המיועד לשישיסטים-שביעיסטים. במהלכו החניכים המתעניינים יחשפו למגוון תכניות ההגשמה

מועדי ארה"ב מועדי ישראל יללכ הגהנה מפעלים/אירועים שבטיים

August 2021
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 2 3 4 5 6

הכנה למחנה ביחד מחנה ביחד מחנה ביחד מחנה ביחד מחנה ביחד מחנה ביחד מחנה ביחד
מסע לפולין - הערכה מסע לפולין - הערכה מסע לפולין - הערכה

7 8 9 10 11 12 13
מחנה ביחד מחנה ביחד מחנה ביחד מחנה ביחד מחנה ביחד מחנה ביחד

מסע לפולין - הערכה מסע לפולין - הערכה מסע לפולין - הערכה מסע לפולין - הערכה מסע לפולין - הערכה מסע לפולין - הערכה
צום תשעה באב ט"ו באב

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27
סמינר פתיחת שנה - 
שבטים - אופציה א'

28 29 30 31
סמינר פתיחת שנה - 
שבטים - אופציה א'

סמינר פתיחת שנה - 
שבטים - אופציה א'

הערות ותוספות
• תאריכי מחנה ביחד והמסע לפולין הינם תאריכים משוערים

מועדי ארה"ב מועדי ישראל יללכ הגהנה מפעלים/אירועים שבטיים


