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לוח
זמנים שנתי של
אירועים,
פעילויות ,חגים,
תורנויות ,שבתות
וחופשות.
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תחילת שנת הלימודים
ראשון 30/08

מועצה פדגוגית פותחת לכלל עובדי הכפר

שני 31/08

קליטת חניכים ותיקים וחדשים לפנימייה.

שלישי 01/09

טקס פתיחת שנת הלימודים בחדר אוכל בשני סבבים.

שבת כפר 05/09

תורנות :קבוצה ז'.1
קבלת שבת -קבוצה ז'.1
פעילות ליל שבת :דיסקו מורחב.
פעילות שבת בבוקר תחרות שחייה בבריכה.

ראשון 06/09

הכנת ברכות שנה טובה בפנימייה באחריות הקומונה

ראשון עד שלישי 06-15/09

יציאת משלחת לברלין ,גרמניה
ראש השנה

חופשת ראש השנה החופשה תחל ביום חמישי ה 10/09-בתום הלימודים ותסתיים ביום
שלישי ה .15/09-הלימודים והעבודה יתחדשו ביום רביעי ה.16/09-
סדרי העבודה בחג קבוצה ז' 2תישאר לעבוד בכפר .הקבוצה תעבוד מיום חמישי ה10/09-
מתום הלימודים ועד יום שלישי ה.15/09-
חמישי 17/09

אסיפת הורים שכבה י"ב (אסיפה פתוחה)

שישי 18/09

יום פתוח לתלמידי החוץ והפנימייה

שבת כפר 19/09

תורנות :קבוצה ו'.1
קבלת שבת  -קבוצה ו'2
פעילות ליל שבת :דיסקו מורחב
פעילות שבת בבוקר :טיפוח החדר והקבוצה

ראשון 20/09

סוף עונת הרחצה בבריכה
כיפור וסוכות

חופשת כיפור וסוכות
סדרי העבודה בחג
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החופשה תחל ביום שני ה 21/09-בתום הלימודים ותסתיים ביום
שלישי ה . 06/10-הלימודים והעבודה יתחדשו ביום רביעי
ה.07/10-
קבוצה הקולג' הבין לאומי תישאר לעבוד בכפר .הקבוצה תעבוד
מיום שני ה 21/09-מתום הלימודים ועד שלישי ה.06/10-

חמישי עד חמישי 24/09-1/10

יציאת משלחת לברוכסאל וקולון ,גרמניה

שישי עד שישי 25/09-2/10

יציאת משלחות ללינץ ,אוסטריה וצייסט ,הולנד

שבת עד שבת 03-10/10

שכבה י"ב מסע לפולין.

שבת כפר 10/10

תורנות :קבוצה ו'.2
קבלת שבת  -הקולג' הבינלאומי.
פעילות ליל שבת :דיסקו מורחב.
פעילות שבת בבוקר :פעילות באחריות הקומונה.

ראשון 11/10

מועצת תלמידים כלל כפרית בשעה  09:00באודיטוריום קטן.

שני 12/10

מפגש מנהיגות הורים בשעה .19:30

שני 12/10

אסיפת הורים שכבות ח' ,י"א.

שלישי 13/10

אסיפת הורים שכבה ז'.

רביעי 14/10

אסיפות הורים שכבות ט',י'.

שיש 16/10

יום פתוח לתלמידי החוץ והפנימייה

שבת נסיעות  17/10שבת נסיעות ,קבוצה תורנית :קבוצה ז'.1
שני עד שני 19-26/10

יציאת משלחת לדיסלדורף ,גרמניה

רביעי חמישי 21-22/10

טיולים שנתיים לשכבות ז' – י"א.

רביעי עד חמישי 21/10-5/11
שישי עד שישי 23-30/10

יציאת משלחת לבטאני אוקלהומה ,ארה"ב

אירוח משלחת מברוכסאל ,גרמניה

שבת כפר 24/10

תורנות :הקולג' הבינלאומי.
קבלת שבת  -קבוצה ז'2
פעילות ליל שבת :תכנית  10קבוצה ז' .1שכבת י"ב מוזמנת לתכנית 10
של הקבוצה ולדיסקו בכפר.
פעילות שבת בבוקר :צעדת הכפר.

ראשון 25/10

ערב חשיפה למשפחות מאמצות ילדי נעל"ה בשעה 19:30

שני 26/10

טקס יום הזיכרון ליצחק רבין בחדר אוכל .בשעה  09:00טקס לשכבה
הצעירה .בשעה  10:00טקס לשכבה הבוגרת.

שישי 30/10

יום פתוח לתלמידי החוץ והפנימייה

שבת נסיעות  31/10שבת נסיעות ,קבוצה תורנית :קבוצה ו'.1

4

שבת כפר 07/11

תורנות :קבוצה א'.
קבלת שבת -חג הסיגד.
פעילות ליל שבת :תכנית  10קבוצה ו' .1שכבת י"א מוזמנת לתכנית 10
של הקבוצה ולדיסקו בכפר.
פעילות שבת בבוקר :מרוץ הכפר.

שלישי 10/11

אירוע "שדה החיטה" טקס לכל בית הספר.

שבת נסיעות  14/11שבת נסיעות ,קבוצה תורנית :קבוצה ו'.2
שני 16/11

מועצת תלמידים כלל כפרית בשעה  09:00באודיטוריום קטן.

שבת כפר 21/11

תורנות :קבוצה ז'.2
קבלת שבת  -קבוצה א'.
פעילות ליל שבת :תכנית  10קבוצה ו' .2שכבת י"א מוזמנת לתכנית 10
של הקבוצה ולדיסקו בכפר.
פעילות שבת בבוקר:פעילות שכבתית

ראשון עד רביעי  22-25/11שבוע צה"ל שכבות י"א-י"ב בפנימייה
שבת נסיעות  28/11שבת נסיעות ,קבוצה תורנית :קבוצה א'.
שבת כפר 05/12

תורנות :קבוצה ג'.1
קבלת שבת  -קבוצה ו'.1
פעילות ליל שבת :תכנית  10קבוצה א' .שכבת י"א מוזמנת לתכנית  10של
הקבוצה ולדיסקו בכפר.
פעילות שבת בבוקר :הכנת חנוכיות.

ראשון עד ראשון 06-13/12

יציאת משלחת לנובי סאץ ,פולין

חנוכה
ראשון 06/12

בשעה  18:30תצוגת חנוכיות.
בשעה  19:00טקס וארוחת ערב חגיגית בחדר האוכל.
בשעה  20:30מסיבות חנוכה בקבוצות.

חופשת חנוכה

החופשה תחל ביום שני  07/12בתום הלימודים ותסתיים שני .14/12
הלימודים יתחדשו ביום שלישי .15/12

משימות ותורנויות לחג
שכבת השביעיות :תורניות בחדר אוכל מתום הלימודים ובערב החג.
שכבת השישיות :אחראיות על קישוט חדר אוכל.
שכבת החמישיות :אחראיות על הסרת הקישוטים.
קריינות  -תלמידים נבחרים.
הכנת הטקס:
חבורת הזמר.
מקהלה:
סדרי העבודה בחג

קבוצה ז' 1תישאר לעבוד בכפר מיום שני  07/12בתום הלימודים ועד יום
חמישי משמרת צהריים .10/12
קבוצה א' תעבוד מיום מחישי  10/12עד יום שני 14/12
הלימודים והעבודה יתחדשו ביום שלישי .15/12

רביעי עד רביעי 09-16/12
חמישי 17/12

יציאת משלחת לבוסטו-ארסיציו ,איטליה.

מועצת תלמידים כלל כפרית בשעה  09:00באודיטוריום קטן.

שבת נסיעות  19/12שבת נסיעות ,קבוצה תורנית :קבוצה ג'.1
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ראשון 20/12

יום הורים שכבות ז' -י"ב'.

שני 21/12

מפגש מנהיגות הורים בשעה .19:30

שלישי 22/12

יום הורים שכבות ז' -י"ב'.

שבת כפר 26/12

תורנות :קבוצה ב'.1
קבלת שבת  -קבוצה ג'.3
פעילות ליל שבת :תכנית  10קבוצה ג' .1שכבת י' מוזמנת לתכנית  10של
הקבוצה ולדיסקו בכפר.
פעילות שבת בבוקר:באחריות שכבה יב'.

חמישי 31/12

ערב שנה אזרחית חדשה

שבת נסיעות  02/01שבת נסיעות ,קבוצה תורנית :קבוצה ג'.2
שבת כפר 09/01

תורנות :קבוצה ז'.2
קבלת שבת  -קבוצה ב'.1
פעילות ליל שבת :תכנית  10קבוצה ג' .2שכבת י' מוזמנת לתכנית  10של
הקבוצה ולדיסקו בכפר.
פעילות שבת בבוקר:צעדת הנרקיסים.

רביעי 13/01

מועצת תלמידים כלל כפרית בשעה  09:00באודיטוריום קטן.

שבת נסיעות  16/01שבת נסיעות ,קבוצה תורנית :קבוצה ג'.3
שבת כפר 23/01

תורנות :הקולג' הבינלאומי.
קבלת שבת :ט"ו בשבט חבורת הזמר
פעילות ליל שבת :תכנית  10קבוצה ג'.3שכבת י' מוזמנת לתכנית  10של
הקבוצה ולדיסקו בכפר.
פעילות שבת בבוקר :פעילות נטיעות.

משימות ותורנויות לחג ט"ו בשבט
שכבת השישיות :אחראיות על קישוט חדר אוכל.
שכבת החמישיות :אחראיות על הסרת הקישוטים.
הכנת הטקס:קריינות  -תלמידים נבחרים.
מקהלה:חבורת הזמר.
ראשון עד רביעי  24-27/01שבוע אומנויות בבית הספר.
ראשון 24/01

קונצרט אמצע השנה של התזמורת הסימפונית של הכפר הירוק.

שני 25/01

ט"ו בשבט

חמישי 28/01

חלוקת תעודות וסיום מחצית ראשונה.

שבת נסיעות  30/01שבת נסיעות ,קבוצה תורנית :הקולג' הבינלאומי.
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שבת כפר 06/02

תורנות :קבוצה ז'.1
קבלת שבת  -קבוצה ג'.1
פעילות ליל שבת :תכנית  10הקולג' הבינלאומי.
פעילות שבת בבוקר :באחריות הקומונה

חמישי עד חמישי 11-18/02

אירוח משלחת מקולון ,גרמניה

שבת נסיעות  13/02שבת נסיעות ,קבוצה תורנית :קבוצה ב'.1
שלישי 16/02

מועצת תלמידים כלל כפרית בשעה  09:00באודיטוריום קטן.

שבת כפר 20/02

תורנות :קבוצה ג'.2
קבלת שבת  -קבוצה ז'.1
פעילות ליל שבת :תכנית  10ב' 1שכבת ט' מוזמנת לתכנית  10של
הקבוצה ולדיסקו בכפר.
פעילות שבת בבוקר :פעילות שכבתית

שבת נסיעות  27/02שבת נסיעות ,קבוצה תורנית :קבוצה ז'.2
שני עד שלישי 29/02-08/03
שישי עד שישי 4-11/03
שבת כפר 05/03

אירוח משלחת מבוסטו-ארסיציו ,איטליה

אירוח משלחת מצייסט ,הולנד.

תורנות :קבוצה ג'.3
קבלת שבת  -קבוצה ו'.1
פעילות ליל שבת :תוכנית  10ז' 2שכבת י"ב מוזמנת לתכנית  10של
הקבוצה ולדיסקו בכפר.
פעילות שבת בבוקר :פעילות בקבוצות

שבת נסיעות  12/03שבת נסיעות ,קבוצה תורנית :הקולג' הבינלאומי.
שישי שבת  11-12/03טיול לכל עובדי הכפר הירוק.
ראשון 13/03

מועצת תלמידים כלל כפרית בשעה  09:00באודיטוריום קטן.

שני 14/03

מפגש מנהיגות הורים בשעה .19:30

רביעי עד רביעי  16-23/03אירוח משלחת מלינץ ,אוסטריה.
העברת שאלוני שביעות רצון בקרב תלמידים ,הורים

ראשון עד חמישי 13-17/03
ועובדים.
שבת פורים
שבת כפר 19/03
קבוצה תורנית :שכבה ט'.
פעילות ערב שבת ושבת בבוקר :באחריות ממשלת פורים.
קבלת שבת  -חבורת הזמר.
שלישי 22/03
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פורים
נשף פורים – יחל בשעה  .18:00לא יתקיימו לימודים ביום שלישי.

סדרי העבודה בחג

חופשת פורים
החופשה תחל ביום רביעי בבוקר ה 23/03-ותסתיים במוצ"ש ה.26/03-
הלימודים והעבודה יתחדשו ביום ראשון ה.27/03-
קבוצה ו' 2תישאר לעבוד בכפר .הקבוצה תעבוד מיום שלישי ה22/03-
מתום הלימודים ועד מוצ"ש ה.27/03-

שלישי עד חמישי 29-31/03

טיול שנתי שכבה י"ב.

שישי 01/04

יום פתוח לתלמידי הפנימייה

שבת כפר 02/04

תורנות :קבוצה ו'.1
קבלת שבת  -קבוצה ב'.2
פעילות ליל שבת :דיסקו מורחב
פעילות שבת בבוקר:פעילות חיילות

חמישי 07/04

מועצת תלמידים כלל כפרית בשעה  09:00באודיטוריום קטן.

שבת נסיעות  09/04שבת נסיעות ,קבוצה תורנית ב'.2

פסח
חופשת פסח
סדרי העבודה בחג

החופשה תחל ביום שלישי ה 12/04-בתום הלימודים ,ותסתיים
במוצ"ש ה .30/04-הלימודים והעבודה יתחדשו ביום ראשון ה. 01/05-
קבוצה ג' 3תעבוד מיום שלישי ה 12/04-מתום הלימודים ועד שני ה-
 ,18/04משמרת בוקר.
קבוצה ג' 1תעבוד מיום שני ה 18/04-בצהריים ועד יום ראשון ה24/04 -
משמרת בוקר.
קבוצה ג' 2תעבוד מיום ראשון ה 24/04-בצהריים ועד מוצ"ש ה.30/04-

שלישי 03/05

יום הורים שכבות ז' -י"ב'.

חמישי 05/05

יום השואה טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה בחדר אוכל בשעה 09:00
לשכבה הצעירה ,בשעה  10:00לשכבה הבוגרת.

שישי 06/05

יום פתוח לתלמידי הפנימייה

שישי 06/05

"סדנת פרידה" ,חניכי פנימייה שכבה י"ב.

שבת כפר 07/05

תורנות :קבוצה ב'.2
קבלת שבת :קבוצה ג'.2
פעילות ליל שבת :בעקבות לוחמים
פעילות שבת :פעילות שכבתית.

ראשון 08/05

יום הורים שכבות ז' -י"ב'.

יום הזיכרון  /יום העצמאות
שלישי 10/05
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ערב יום הזיכרון
טקס יום הזיכרון בשעה  19:55טקס בגן הפסלים.

רביעי 11/05

יום הזיכרון בשעה  10:20טקס בגן הפסלים.

משימות ותורנויות
קבוצה תורנית להכנות לטקס ולפינוי מיידי בסופו – קבוצה ב'.2
הכנת הטקס  :קריינות – תלמידים נבחרים.
מקהלה – חבורת הזמר.
מפקד הטקס – חניך מצטיין משכבת י"ב.
חופשת יום העצמאות
החופשה תחל ביום רביעי ה 11/05-בתום הטקס ותסתיים במוצ"ש ה .14/05-הלימודים
והעבודה יתחדשו ביום ראשון ה.15/05-
סדרי העבודה בחג

קבוצה ב' 2תעבוד מיום רביעי ה 11/05 -מתום הטקס ועד מוצ"ש ה-
.14/05

שישי 13/05

פתיחת עונת הרחצה בבריכה

שני 16/05

מפגש מנהיגות הורים בשעה 19:30

שני 16/05

ערב סיום מגמת מוזיקה (י'  -י"א -י"ב).

שלישי 17/05

מועצת תלמידים כלל כפרית בשעה  09:00באודיטוריום קטן.

רביעי 18/05

ערב סיום מגמת קולנוע י'  -י"א (הקרנת סרטי גמר).

שבת כפר 21/05

תורנות :קבוצה ו'.2
קבלת שבת -משפחתונים.
פעילות ליל שבת :תכנית 10קבוצה ב'.2שכבת ט' מוזמנת לתכנית  10של
הקבוצה ולדיסקו בכפר.
פעילות שבת בבוקר :פעילות בקבוצות.

שבת 21/05

אירוע הוקרה והערכה למשפחות מאמצות ילדי נעל"ה

שני 23/05

ערב מגמת מוזיקה פרידה מ  -י"ב.
ל"ג בעומר

שלישי 24/05

פעילות ל"ג בעומר באחריות הקומונה

חופשת ל"ג בעומר החופשה תחל ביום רביעי ה 25/05-בתום הלימודים ותסתיים במוצ"ש
ה .28/05-הלימודים והעבודה יתחדשו ביום ראשון ה.29/05-
סדרי העבודה בחג קבוצה ו' 1תעבוד מיום רביעי ה.25/05-מתום הלימודים ועד מוצ"ש ה-
.28/05
שני 30/05

טקס סיום שכבה י"ב באמפי תיאטרון בשעה .18:00

שלישי 31/05

טקס "מילדות לבגרות"  -שכבה ז'.
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חמישי 02/06

ערב סיום מגמת קולנוע שכבה י"ב.

שישי 03/06

יום פתוח לתלמידי הפנימייה

שבת כפר 04/06

תורנות :קבוצה א'.
קבלת שבת  -שכבה ח'.
פעילות ליל שבת :תכנית  10קבוצה ח' .שכבות ז' ,ח' מוזמנות לתכנית 10
של הקבוצה ולדיסקו בכפר.
פעילות שבת בבוקר:הכנת לשבועות.

שלישי 07/06

קונצרט סוף השנה של התזמורת הסימפונית של הכפר הירוק.

שבועות
חמישי 09/06

בשעה  17:00תחילת אירועי שבועות .תלמידי החוץ ,יישארו בכפר בתום
יום הלימודים .עם סיום הטקס בשעה  21:00יחזרו לביתם בהסעות.
(תכנית האירוע ,משימות ,תורנויות ומטלות תצא לקראת החג).

חופשת שבועות
סדרי העבודה בחג

החופשה תחל ביום שישי ה 10/06-ותסתיים ביום שני ה.13/06-
הלימודים והעבודה יתחדשו ביום שלישי ה.14/06-
קבוצה ב' 1תישאר לעבוד בכפר מיום חמישי ה 09/06-מתום הלימודים
ועד יום שלישי ה.14/06-

חמישי 16/06

מסיבת סיום שכבה י"ב בבריכה.

חמישי וראשון  16/06ו19/06-
שבת כפר 18/06

שבת 18/06

מסיבות סיום שכבתיות ז'  -י"א.

תורנות :קבוצה ח'.
קבלת שבת  -שמיניות
פעילות ליל שבת :דיסקו מורחב
פעילות שבת בבוקר :צוות מארח בבריכה.
טקס סיום מרכז למידה ,הוקרה למתנדבי צהלה ומצטייני פנימייה.

ראשון 19/06

ערב פרידה ממחזור ה' מגמת תיאטרון.

שני 20/06

סיום שנת הלימודים :חלוקת תעודות סוף שנה+מועצה פדגוגית
מסכמת.

שלישי 21/06

מסיבת סיום לכלל עובדי הכפר בבריכה בשעה .20:00

רביעי 22/06

סיכום שנת העבודה בפנימייה וערב גיבוש צוות הפנימייה.

ראשון עד רביעי 03-20/07

מחזור ראשון קייטנת לגעת בטבע.

חמישי עד שלישי 09/08-21/07

מחזור שני קייטנת לגעת בטבע.

רביעי עד שלישי 10-22/08

מחזור שלישי קייטנת לגעת בטבע.
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ראשון עד חמישי 21-25/08
שלישי 30/08

ימי הכנה צוות פנימייה והיערכות לפתיחת שנת הלימודים.

מועצה פדגוגית פותחת כלל כפרית.

שלישי 30/08

קליטת צוות חלוץ ומדצ"ים בפנימייה.

רביעי 31/08

קליטת חניכים חדשים בפנימייה.

רביעי 31/08

מפגש מחנכיי כיתות ז' עם תלמידים חדשים.

רביעי 31/08
חמישי 01/09
שבת כפר 03/09

מפגש מחנכיי כיתות ח'-ט' עם תלמידים חדשים  +סדנאות מנהיגות.
טקס פתיחת שנת הלימודים תשע"ה.
תורנות :קבוצה ו'.1
קבלת שבת :קבוצה ו'.2
פעילות ליל שבת :דיסקו מורחב
פעילות שבת בבוקר:תחרות שחייה.

שבת נסיעות  10/09שבת נסיעות ,תורנות קבוצה ו'2
שבת כפר 17/09

תורנות :קבוצה ו'.3
קבלת שבת -קבוצה ג'.1
פעילות ליל שבת :דיסקו מורחב.
פעילות שבת בבוקר:טיפוח החדר והקבוצה.

שבת נסיעות  24/09שבת נסיעות ,תורנות קבוצה ו'1
ראש השנה
חופשת ראש השנה תחל ביום חמישי ה 29/09-בתום הלימודים ותסתיים ביום שלישי ה-
 04/10בערב ,הלימודים והעבודה יתחדשו ביום רביעי ה.05/10-
קבוצה תורנית :ו'3
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