התכ ית
הש תית לש ת
הלימודים

תש"פ
2019-2020
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לוח
זמ ים ש תי של
אירועים,
פעילויות ,חגים,
תור ויות ,שבתות
וחופשות.
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תחילת ש ת הלימודים
ראשון 25/08

פתיחת ש ת הלימודים בקולג' הבי לאומי.

רביעי 28/08

מועצה פדגוגית פותחת לכלל עובדי הכפר.

חמישי 29/08

קליטת ח יכים ותיקים וחדשים לפ ימייה.

חמישי 29/08

טקס פתיחת ש ת הלימודים בקולג' הבי לאומי.

שבת כפר 31/08

תור ות :קבוצה ו'.1
קבלת שבת :שכבה י"ב שמי יות ס"ה.
פעילות ליל שבת :תכ ית  10ילדי הכפר.
פעילות שבת בבוקר :פעילות בקבוצות  -היכרות וחזרה מחופשה.

ראשון 01/09

טקס פתיחת ש ת הלימודים באמפיתיאטרון בשעה .09:30

שבת סיעות  07/09קבוצה תור ית :קבוצה ג'.2
ראשון עד ראשון 08-15/09
שישי 13/09

אירוח משלחת מבדבורג ,גרמ יה

סמי ר  YOCOPASבקולג' הבי לאומי

שבת סיעות  14/09קבוצה תור ית :קבוצה ג'.1
ש י עד ש י 16-23/09
ש י 16/09

אסיפת הורים שכבה ז'.

שלישי 17/09

יום בחירות ,יום שבתון.

רביעי 18/09

אסיפת הורים שכבה ח'.

שבת כפר 21/09

תור ות :קבוצה ו'.2
קבלת שבת  -קבוצה ח'.1
פעילות ליל שבת :תכ ית  10של שכבה י"ב ,שכבת י"ב מוזמ ת לתכ ית
 10של הקבוצה ולדיסקו בכפר.
פעילות שבת בבוקר :תחרות השחייה בבריכה.

ראשון 22/09

אסיפת הורים שכבה ט'.

שלישי 24/09

פעילות הכ ת ברכות ש ה טובה בפ ימייה באחריות הקומו ה.

רביעי 25/09

סוף עו ת הרחצה בבריכה

רביעי חמישי 25-26/09
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אירוח משלחת מקולון ,גרמ יה

טיולים ש תיים לשכבות ז' – י"א.

ראש הש ה
חופשת ראש הש ה החופשה תחל ביום שישי ה 27/09-בתום הטיולים הש תיים ותסתיים
ביום שלישי ה 01/10-בערב .הלימודים והעבודה יתחדשו ביום רביעי ה-
.02/10
סדרי העבודה בחג קבוצה מהקולג' הבי לאומי תישאר לעבוד בכפר .הקבוצה תעבוד מיום
חמישי ה 26/09-משמרת צהריים ועד יום שלישי ה 01/10-כולל
משמרת ערב.
שישי 04/10
שבת כפר 05/10

יציאה לעבודה תורמת קבוצה י' ח'.1
תור ות :קבוצה ג'.2
קבלת שבת  -קבוצה ח'.2
פעילות ליל שבת :תכ ית  10של שכבה י"א ,שכבת י"א מוזמ ת לתכ ית
 10של הקבוצה ולדיסקו בכפר.
פעילות שבת בבוקר :מרוץ הכפר.
יום כיפור וסוכות

חופשת יום כיפור וסוכות החופשה תחל ביום ש י ה 07/10-בתום הלימודים ותסתיים ביום
שלישי ה 22/10-בערב .הלימודים והעבודה יתחדשו ביום רביעי ה-
.23/10
סדרי העבודה בחג קבוצה של הקולג' הבי לאומי תעבוד מיום ש י ה 07/10-בתום
הלימודים ועד ליום ש י ה 21/10-בערב ,כולל משמרת ערב.
קבוצה של תלמידי על"ה ה שארים בכפר תעבוד מיום שלישי ה22/10-
בבוקר ועד ליום שלישי ה 22/10-בערב ,כולל משמרת ערב.
חמישי 10/10
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טיול עובדים של הכפר הירוק.

חמישי עד ראשון 10-20/10

יציאת משלחת לבטא י ,ארה"ב

שלישי עד שלישי 15-22/10

יציאת משלחת לברוכסאל ,גרמ יה

שלישי עד שלישי 15-22/10

יציאת משלחת לקיז'וב ,צ'כיה

רביעי עד שלישי 16-22/10

יציאת משלחת לבוסטו ארסיציו ,איטליה

שישי עד שישי 11-18/10

יציאת משלחת ל ובי סאץ' ,פולין

שישי עד שישי 25/10-01/11

אירוח משלחת מקיז'וב ,צ'כיה

שישי 25/10

יום פתוח לתלמידי החוץ והפ ימייה.

שישי 25/10

יום הורים של הקומו ה תשע"ט.

שישי 25/10

טיול חד יומי בשביל ישראל ,שכבות ז'-ח' בפ ימייה.

שישי 25/10

יציאה לעבודה תורמת קבוצה ח'.2

שבת כפר 26/10

תור ות :קבוצה ג'1
קבלת שבת  -שכבה י"א.
פעילות ליל שבת :דיסקו מורחב.
פעילות שבת בבוקר :פעילות בשיתוף עם המשק החקלאי .

ראשון 27/10

מועצת תלמידים כלל כפרית בשעה  09:30באודיטוריום קטן.

ראשון 27/10

ערב חשיפה למשפחות מארחות ילדי על"ה בשעה .19:30

ש י 28/10

אסיפת הורים שכבה י"א.

שלישי 29/10

אסיפת הורים שכבה י'.

שלישי עד שלישי 29/10-05/11

יציאת משלחת לאוקלהומה סיטי ,ארה"ב

חמישי עד שבת 31/10-02/11

כ ס  YOCOPASבקולג' הבי לאומי

שישי 01/11

יום פתוח לתלמידי החוץ והפ ימייה.

שבת סיעות  02/11קבוצה תור ית :קבוצה ו'.2
אירוח משלחת מ ובי סאץ' ,פולין

ראשון עד ראשון 03-10/11
ש י 04/11

מפגש מ היגות הורים בשעה .19:30

שלישי 05/11

אירוע "שדה החיטה" ,טקס לכל בית הספר.

שלישי עד שישי 05/11-08/11
שישי עד ש י 08-11/11

יציאת משלחת לוושי גטון ,ארה"ב

יציאת משלחת ל יו-יורק ,ארה"ב

שבת סיעות  09/11קבוצה תור ית :קבוצה ח'.1
ראשון עד ראשון 10-17/11
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אירוח משלחת מברוכסאל ,גרמ יה

ראשון 10/11

טקס יום הזיכרון ליצחק רבין אמפיתיאטרון ,בשעה . 09:00

ש י 11/11

אסיפת הורים שכבה י"ב.

שישי 15/11

טיול חד יומי בשביל ישראל ,שכבה י"ב בפ ימייה.

שישי 15/11

יציאה לעבודה תורמת קבוצה ח'.3

שישי 15/11

יום פתוח לתלמידי החוץ והפ ימייה.

שבת כפר 16/11

תור ות :קבוצה ו'.3
קבלת שבת  -הקולג' הבי לאומי.
פעילות ליל שבת :תכ ית  10קבוצה ח' ,1שכבת י' מוזמ ת לתכ ית  10של
הקבוצה ולדיסקו בכפר.
פעילות שבת בבוקר :פעילות שכבתית ב ושא חג הסיגד.

ש י עד ש י 18-25/11

אירוח משלחת מאוקלהומה סיטי ,ארה"ב

שלישי עד שלישי 19-25/11

שכבת י"ב מסע לפולין.

שבת סיעות  23/11קבוצה תור ית :הקולג' הבי לאומי.
שלישי 26/11

חג הסיגד.

רביעי 27/11

מועצת תלמידים כלל כפרית בשעה  09:30באודיטוריום קטן.

שבת סיעות  30/11קבוצה תור ית :קבוצה ח'.2
שישי 06/12

טיול חד יומי בשביל ישראל ,שכבה י"א בפ ימייה.

שישי 06/12

יציאה עבודה תורמת קבוצה ב'.1

שישי עד שבת  06-07/12כ ס מלש"שים לש ת תשפ"א.
שבת כפר 07/12

תור ות :קבוצה ג'.1
קבלת שבת  -קבוצה ח'.3
פעילות ליל שבת :תכ ית  10קבוצה ח' .2שכבת י' מוזמ ת לתכ ית  10של
הקבוצה ולדיסקו בכפר.
פעילות שבת בבוקר :פעילות שכבתית.

שבת סיעות  14/12קבוצה תור ית :קבוצה א'.1
ש י 16/12

מפגש מ היגות הורים בשעה .19:30

שלישי 17/12

מועצת תלמידים כלל כפרית בשעה  09:30באודיטוריום קטן.

שישי 20/12

יציאה עבודה תורמת קבוצה א'.1

שבת כפר 21/12

תור ות :קבוצה ג'.2
קבלת שבת  -קבוצה ב'.1
פעילות ליל שבת :תכ ית  10קבוצה ח' .3שכבת י' מוזמ ת לתכ ית  10של
הקבוצה ולדיסקו בכפר.
פעילות שבת בבוקר :הכ ת ח וכיות.

ראשון 22/12

תצוגת הח וכיות ומסיבות ח וכה בחדר האוכל ובקבוצות.

משימות ותור ויות לחג הח וכה
שכבת השביעיות :תור ית בחדר אוכל מתום הלימודים ובערב החג.
שכבת השישיות :אחראית על קישוט חדר אוכל.
שכבת החמישיות :אחראית על הסרת הקישוטים.
קריי ות  -תלמידים בחרים.
הכ ת הטקס:
חבורת הזמר.
מקהלה:

ח וכה
חופשת ח וכה
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החופשה תחל ביום ש י  23/12בתום הלימודים ותסתיים ביום ש י
 .30/12הלימודים יתחדשו ביום שלישי .31/12

סדרי העבודה בחג

קבוצה ו' 1תישאר לעבוד בכפר מיום ש י  23/12מתום הלימודים ועד יום
ש י ה 30/12-בערב ,כולל משמרת ערב.

ש י 31/12

ערב ש ה אזרחית חדשה
אירוח משלחת מבטא י ,ארה"ב

שישי עד חמישי 03-09/01

שבת סיעות  04/01קבוצה תור ית :קבוצה ו'.3
שבת סיעות  11/01קבוצה תור ית :הקולג' הבי לאומי.
שבת סיעות  18/01קבוצה תור ית :קבוצה ב'.1
ש י 20/01

מועצת תלמידים כלל כפרית בשעה  09:30באודיטוריום קטן.

שישי 24/01

יציאה עבודה תורמת קבוצה ב'.2

שבת כפר 25/01

תור ות :קבוצה ח'.3
קבלת שבת  -המשפחתו ים.
פעילות ליל שבת :תכ ית  10קבוצה ב' .1שכבת ט' מוזמ ת לתכ ית  10של
הקבוצה ולדיסקו בכפר.
פעילות שבת בבוקר :פעילות באחריות הקומו ה.

שלישי 28/01

חלוקת תעודות מחצית א' לשכבות י"א ,י"ב.

שבת סיעות  01/02קבוצה תור ית :קבוצה ו'.2
אירוח משלחת מבוסטו ארסיציו ,איטליה

ש י עד ש י 03-10/02

שלישי עד חמישי 04-06/02

שבוע משימה בקולג' הבי לאומי.

שבת סיעות  08/02קבוצה תור ית :קבוצה ו'.3
משימות ותור ויות לחג ט"ו בשבט
שכבת השישיות :אחראית על קישוט חדר אוכל.
שכבת החמישיות :אחראית על הסרת הקישוטים.
הכ ת הטקס :קריי ות  -תלמידים בחרים.
מקהלה :חבורת הזמר.
ש י 10/02
חמישי 13/02

ט"ו בשבט.
שף יום האהבה בפ ימייה באחריות הקומו ה.

שישי עד חמישי 14-20/02
שישי 14/02
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אירוח משלחת מאסן ,גרמ יה

יציאה עבודה תורמת קבוצה ז'.1

שבת כפר 15/02

תור ות :קבוצה ח'.1
קבלת שבת :ט"ו בשבט חבורת הזמר
פעילות ליל שבת :תכ ית  10קבוצה א'.1שכבת ט' מוזמ ת לתכ ית  10של
הקבוצה ולדיסקו בכפר.
פעילות שבת בבוקר :צעדת ה רקיסים.

ש י 17/02

מפגש מ היגות הורים בשעה .19:30

שישי 21/02

יום פתוח לתלמידי הפ ימייה.

שבת סיעות  22/02קבוצה תור ית :קבוצה ו'.2
ראשון 23/02

מועצת תלמידים כלל כפרית בשעה  09:30באודיטוריום קטן.

רביעי 26/02

תחרות שירים וסיפורים ע"ש ב י קרייתי ז"ל.

שבת סיעות  29/02קבוצה תור ית :קבוצה ו'.3
שישי עד שיש  06-13/03יציאת משלחת לוי ה ,אוסטריה
שישי עד שישי  06-13/03יציאת משלחת לסאארלוס ,גרמ יה
שישי עד שישי  06-13/03יציאת משלחת להמבורג ,גרמ יה
שישי עד שישי  06-13/03יציאת משלחת לבדבורג ,גרמ יה
שישי עד שישי  06-13/03יציאת משלחת לקולון ,גרמ יה
שישי עד שישי  06-13/03יציאת משלחת לאסן ,גרמ יה
שישי 06/03

כ יסת המורים המסורתית בארוחת שבת פורים.

שבת כפר 07/03

שבת פורים
קבוצה תור ית :קבוצה ח'.2
פעילות ערב שבת ושבת בבוקר :באחריות ממשלת פורים.
קבלת שבת  -חבורת הזמר.

ראשון 08/03

פורים
שף פורים – יחל בשעה  .18:00לא יתקיימו לימודים ביום ראשון.

סדרי העבודה בחג
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חופשת פורים
החופשה תחל ביום ש י בבוקר ה 09/03-ותסתיים ביום רביעי ה11/03-
בערב .הלימודים והעבודה יתחדשו ביום חמישי ה.12/03-
קבוצה ח' 3תישאר לעבוד בכפר .הקבוצה תעבוד מיום ש י ה09/03-
בבוקר ועד יום רביעי ה 11/03-כולל משמרת ערב.

שישי 13/03

טיול חד יומי בשביל ישראל ,שכבה י' בפ ימייה.

שישי 13/03

יציאה עבודה תורמת קבוצה ז'.2

שבת כפר 14/03

תור ות :קבוצה ז'.1
קבלת שבת  -קבוצה א'.1
פעילות ליל שבת :תכ ית  10קבוצה ב' .2שכבת ט' מוזמ ת לתכ ית  10של
הקבוצה ולדיסקו בכפר.
פעילות שבת בבוקר :פעילות שכבתית.
טיול ש תי שכבה י"ב.

שלישי עד חמישי 17-19/03

שבת סיעות  21/03קבוצה תור ית :קבוצה ב'.2
ש י 23/03

מועצת תלמידים כלל כפרית בשעה  09:30באודיטוריום קטן.

ראשון עד חמישי 22/03-26/03
ועובדים.
שישי 27/03

העברת שאלו י שביעות רצון בקרב תלמידים ,הורים

יום פתוח לתלמידי הפ ימייה.

שבת סיעות  28/03קבוצה תור ית :קבוצה ח'.1

פסח
חופשת פסח
סדרי העבודה בחג

החופשה תחל ביום ש י ה 30/03-בתום הלימודים ,ותסתיים במוצאי
שבת ה .18/04-הלימודים והעבודה יתחדשו ביום ראשון ה. 19/04-
קבוצה ב' 1תעבוד מיום ש י ה 30/03-מתום הלימודים ועד יום שלישי
ה 07/04-בערב ,כולל משמרת ערב.
קבוצה מהקולג' הבי לאומי תעבוד מיום רביעי ה 08/04-בבוקר ועד יום
חמישי ה ,09/04 -כולל משמרת צהריים.
קבוצה א' 1תעבוד מיום חמישי ה 09/04-בערב ועד מוצאי שבת ה-
.18/04

ש י 20/04

מפגש מ היגות הורים בשעה .19:30

שלישי 21/04

יום השואה ,טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה.

רביעי 22/04

מועצת תלמידים כלל כפרית בשעה  09:30באודיטוריום קטן.

שישי 24/04

יום פתוח לתלמידי הפ ימייה.

שישי 24/04

טיול חד יומי בשביל ישראל ,שכבה ט' בפ ימייה.

שבת כפר 25/04

תור ות :קבוצה ח'.2
קבלת שבת :קבוצה ז'.2
פעילות ליל שבת :דיסקו מורחב.
פעילות שבת :פעילות באחריות החיילות.

יום הזיכרון  /יום העצמאות
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ש י 27/04

ערב יום הזיכרון
טקס יום הזיכרון ,בשעה  19:55טקס בגן הפסלים.

שלישי 28/04

יום הזיכרון ,בשעה  10:20טקס בגן הפסלים.

משימות ותור ויות
קבוצה תור ית להכ ות לטקס ולפי וי מיידי בסופו – קבוצה ח'.3
הכ ת הטקס  :קריי ות – תלמידים בחרים.
מקהלה – חבורת הזמר.
מפקד הטקס – ח יך מצטיין משכבת י"ב.
חופשת יום העצמאות
החופשה תחל ביום שלישי ה 28/04-בתום הטקס ותסתיים במוצאי שבת ה 02/05-בערב.
הלימודים והעבודה יתחדשו ביום ראשון ה.03/05-
סדרי העבודה בחג

קבוצה ח' 3תעבוד מיום שלישי ה 28/04-בתום הטקס ותסתיים במוצאי
שבת ה 02/05-בערב.

שבת כפר 09/05

תור ות :קבוצה ב'.1
קבלת שבת  -קבוצה ב'.2
פעילות ליל שבת :תכ ית  10קבוצה ז'.1שכבה ח' מוזמ ת לתכ ית  10של
הקבוצה ולדיסקו בכפר.
פעילות שבת בבוקר :יום ספורט לשכבה הצעירה ,במוצאי שבת פעילות
ל"ג בעומר באחריות הקומו ה.
ל"ג בעומר

חופשת ל"ג בעומר החופשה תחל ביום ש י ה 11/05-בתום הלימודים ותסתיים ביום שלישי
ה 12/05-בערב .הלימודים והעבודה יתחדשו ביום רביעי ה.13/05-
סדרי העבודה בחג קבוצה ב' 2תעבוד מיום ש י ה 11/05-מתום הלימודים ועד יום שלישי
ה 12/05-בערב.
שישי 15/05
שבת סיעות 16/05

פתיחת עו ת הרחצה בבריכה
קבוצה תור ית ח'.1

שלישי 19/05

מועצת תלמידים כלל כפרית בשעה  09:30באודיטוריום קטן.

שישי 22/05

יום ירושלים.

שישי 22/05

יום פתוח לתלמידי הפ ימייה.

שבת כפר 23/05

תור ות :קבוצה ב'.2
קבלת שבת  -קבוצה ז'.1
פעילות ליל שבת :תכ ית  10קבוצה ז' .2שכבה ז' מוזמ ת לתכ ית  10של
הקבוצה ולדיסקו בכפר.
פעילות שבת בבוקר :הכ ות לשבועות.

שבת 23/05

אירוע הוקרה והערכה למשפחות מארחות ילדי על"ה.

ראשון 24/05

טקס סיום ש ת הלימודים בקולג' הבי לאומי.
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שבועות
רביעי 27/05

בשעה  18:00תחילת אירועי שבועות .תלמידי החוץ יישארו בכפר בתום
יום הלימודים .עם סיום הטקס בשעה  21:00יחזרו לביתם בהסעות.
)תכ ית האירוע ,משימות ,תור ויות ומטלות תצא לקראת החג(.

חופשת שבועות

החופשה תחל ביום חמישי ה 28/05-ותסתיים במוצאי שבת ה.30/05-
הלימודים והעבודה יתחדשו ביום ראשון ה.31/05-
קבוצה ב' 2תישאר לעבוד בכפר מיום חמישי ה 28/05-משמרת צהריים
ועד במוצאי שבת ה.30/05-

סדרי העבודה בחג
שבת סיעות 06/06
ש י 08/06

קבוצה תור ית :קבוצה ח'.2
מפגש מ היגות הורים בשעה .19:30

שלישי 09/06

טקס סיום שכבה י"ב באמפיתיאטרון בשעה .18:00

רביעי 10/06

טקס "מילדות לבגרות"  -שכבה ז'.

שבת כפר 13/06

תור ות :קבוצה ז' 1בחדר האוכל בלבד .מטלות המשק החי יתחלקו בין
השכבות הבוגרות.
קבלת שבת  -שכבה י"ב ,שמי יות ס"ה.
פעילות ליל שבת :דיסקו מורחב.
פעילות שבת בבוקר :צוות מארח בבריכה.

רביעי 17/06

טקס סיום מרכז למידה ,הוקרה למת דבים ומצטיי י הפ ימייה.

חמישי 18/06

סיום ש ת הלימודים :חלוקת תעודות סוף ש ה  +מועצה פדגוגית
מסכמת.

חמישי 18/06

מסיבת סיום לכלל עובדי הכפר בבריכה בשעה .20:00

שישי 26/06

יום פתוח לתלמידי הפ ימייה.

ש י עד ש י 17-24/08

כ ס ה וער הבי לאומי למ היגות סביבתית ולתלמידים מחו ים.

חמישי עד שבת  20-29/08ימי הכ ה צוות פ ימייה והיערכות לפתיחת ש ת הלימודים.
רביעי 26/08

מועצה פדגוגית פותחת כלל כפרית.

ראשון 30/08

קליטת צוות חלוץ ומדצ"ים בפ ימייה.

ש י 31/08

קליטת ח יכים חדשים וותיקים בפ ימייה.

ש י 31/08

מפגש מח כי כיתות ז' עם תלמידים חדשים.

ש י 31/08
שלישי 01/09
11

מפגש מח כיי כיתות ח'-ט' עם תלמידים חדשים  +סד אות מ היגות.
טקס פתיחת ש ת הלימודים תש"פ.

שבת כפר 05/09

תור ות :קבוצה ו'. 1
קבלת שבת :שמי יות ס"ו.
פעילות ליל שבת :דיסקו מורחב
פעילות שבת בבוקר :פעילות היכרות וחזרה מחופשה.

שבת סיעות  12/09קבוצה תור ית ג'.2
ראש הש ה
חופשת ראש הש ה תחל ביום חמישי ה 17/09-בתום הלימודים ותסתיים ביום ראשון ה-
 ,20/09הלימודים והעבודה יתחדשו ביום ש י ה.21/09-
קבוצה תור ית :ג'3
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