
 לוח חודש אדר ה'תש"פ בס"ד
 : השמחה)ט"ז שבט עד פורים(נושא החודש 

 

  

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 29 'ד 28 'ג 27 'ב ב' דראש חודש      26 'א   

 
 

  

 12:50 –סיום לימודים 
 

 ח'-כיתות א'

 (עזר)סדנת מסכות 

 הרקדהו
 

 'באסיפת צוות כיתה 
13:30-15:30 

 :ו-כיתות א
13:00-10:00  

תחנות 
 ספורטיביות

 כיתה בכל שעה לפי סדר הגיל
 ת"תבמגרשי ה ז' כיתה ע"י: ג'-א'
 במגרש למטה ח'כיתה ע"י : ו'-ד'

 

 

 
 

 תרומה

 7 י"א 6 'י 5  ט' 4 ח' 3 ז' 2 'ו מרץ 1 'ה

 11:00 – ח'-כיתות ה'

– סדנה ייחודית
 הרב נסים אדרי

 הרקדה  – 11:45 – לכל הכיתות
 

 אסיפת צוות כיתה א'
12:00-14:00 

 12:50 –סיום לימודים 
 

 יום הבחירות
 יום התחזקות בלימוד תורה

 להצלחת עם ישראל
 

 ח'-כיתות ו'
 אבות ובנים

 

 מאפים למשלוחי מנותהכנת 
  ד:-א 11:00

ופתקים  כדורי שוקולדהכנת 
 לחולים

 אסיפת צוות כיתה ח'
 )נתון לשינוי(  13:15-14:45

 בין הכיתות  – גמד וענק
)א.  ח-ז; ד-ו; ג-ה; ב-א

 (/קינוחבוקר
 

 תרגיל התגוננות ארצי
ירי טילים  10:05-12:00

 (בהפסקה)
 

 טורניר מורים ותלמידים
11:30-13:00 

 

 אסיפת צוות כיתה ד'
16:00-18:15 

 אדר ושמחתסדנה 
 ע"י הזמר והיוצר

 !סיני תור
 ג'-כיתות ב'

 לחולים אריזת משלוחי המנות
 

 ז'אסיפת צוות כיתה 
17:15-15:00 

 
 'האסיפת צוות כיתה 

16:00-18:15 

 'וכיתה 
נסיעה לאסף הרופא לחלוקת  

  משלוחי מנות ולשמח חולים
 

 אריזת מצרכים למתן בסתר
 

 ח'-כיתות ה'
11:45 

שיחה: 'על 
  הניסים'

 
 'ואסיפת צוות כיתה 

16:00-18:30 

 ח'-כיתות א'
 קבלת שבת

 שבת זכור
 

 הופעת הלהקה

 תצווה
 שבת זכור 

 14 י"ח 13 י"ז 12 ט"ז 11 ט"ו 10 י"ד תענית אסתר       9 י"ג 8 י"ב

8:00-12:50 
 

 ח-כיתות א
9:30-12:30 

תחפושות, שוק פורים, 
 קיוסק

 

 כיתה ו'
 חלוקת מצרכי מזון

 מתן בסתר לנזקקים

 12:50 –סיום לימודים 
 

 חטיבה
אלעזר בן הרב שיחה   10:00

 שלמה
 

 05:11 ו: "צומו עלי"-א
 מעמד תפילה מעומק הלב

 

 ח'-ה'; ד'-ז'; ג'-ו'; ב'-א'
 צעירים-בוגרים  12:00

 פורים

 איחודי כיתות
9:00-12:00 

 
 שושן פורים

 כי תשא  
 שבת פרה

 21 כ"ה 20 דכ" 19 גכ" 18 בכ" 17 אכ" 16 'כ 15 י"ט

 ח-כיתות א
 מבצע קמחא דפסחא

 12:50סיום לימודים בשעה 
 

 אסיפות הורים פרטנית
17:00-20:30 

 כיתה ו' + ז'
 יום גיבוש לקראת חטיבה

עם הרב דביר בבית הקשתות 
 ODTמשולבת פעילות 

   
-ויקהל
 פקודי

 שבת החודש
 

 טיול גיחת שטח כיתה ו'
 יער לטרון ומרכז מבקרים שריון

 (16:00חמישי  – 11:00)רביעי 
    25 כ"ט 24כ"ח  23 כ"ז 22 כ"ו
הכנת שאלות לשו"ת  :ח-ה

זכריה בן עם הרה"ג  פסח
 שליט"א שלמה

 
  

   
 טיול לילי ? - ח-טיול ז


