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 חודש פעולות
 29- (בוקר) חלוקת
 תפוח בדבש לקהילה
 חג ראש השנה שמח

 22-  פעולה רגילה
 אסיפת הורים

 15-  פעולה ראשונה
 

 8 - פעולת פתיחה בפארק
Pan Pacific 

 פעילות קהילתית-
 פעילות הורים-

 1-2 סמינר פתיחת שנה
 ספטמבר (שכב"ג)

 27- פעולה רגילה + שיתוף 
 עמיתים

 (סמינר הדרכה ומנהיגות)
 -מדריכי עזר

 13– פעילות סוכות קהילתית IAC 20- פעולה רגילה
 (בוקר)

 חג סוכות שמח

  –  טיול עניבות6

 + פעולה להורים
)Franklin( 

 אוקטובר

 17 – פעולה רגילה 24 – פעולה רגילה 
 בלי מרכז

 10 –  פעולה וטקס יום הזיכרון
 ליצחק רבין

 9 – ערב הורים

 3- פעולה רגילה

 נובמבר

 29 – חנוכה שבטית
 

 22 – אין פעולה
 חג חנוכה שמח
*Christmas* 

 8- פעולת הכנה למחנה חורף + 13-15 – מחנה חורף
 שיתוף עמיתים

 1 –  אין פעולה
*Thanksgiving* דצמבר 

 26- פעולה רגילה+ שיתוף 
 עמיתים

 19 –פעולה רגילה
 *מרתין לותר קינג*

 מחנה ט'

 5 – פעולה רגילה 12 –   פעולת רגילה

 ינואר

 23 –  פעולה רגילה + 
  שיתוף עמיתים

 16 – אין פעולה
 13-17 – מחנה שכב"ג

 2- סופרבול – פעולת בוקר 9- פעולה רגילה
 פברואר ט"ו בשבט (עם מת"י)

 28- ערב הורים
 29- פעולה רגילה

 22- פעולה רגילה
 
 

 13- מסיבת פורים
 שבטית!

 15- פעולה רגילה
 חג פורים שמח

 1 –  פעולת שורשים 8 – פעולה רגילה

 מרץ

 26 –  פעולת יום הזיכרון 
 לחללי צה"ל ופעולות

 האיבה (עם מת"י)

 19 –  פעולת יום הזיכרון
 לשואה ולגבורה (עם

 מת"י)
 

 10-11-  טיול משפחות
 חג פסח שמח

 5– פעולת "יום המעשים
 הטובים"

 אפריל 

 31- מסיבת סיום
 בריכה

 17- פעולת הכנה למחנה 22-25 – מחנה קיץ מערבי
  קיץ + שיתוף עמיתים

 
 

 9-קומזיץ ל"ג בעומר (שבת
 אחה"צ וערב)

 10 –   אין פעולה, יום האם

 3- פעולה רגילה או
?IAC מאי פסטיבל יום העצמאות 
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 יוני 7- פרידה מהשכב"ג    
 

Activities  
 

September 
 

Opening Seminar 1-2  
Shachbag 

 
Opening Peula at Pan -8 

Pacific Park 
Open to the community 

 
First Peula at the JCC -15 

 

 
Peula -22 

 
Parent Meeting  

 

October (Tiyul Anivot (Tie Trip -6 
Franklin Canyon 

 

Sukkot with the IAC -13 Peula -20 
 

Peula -27 
 

Parent’s Activity  
 

November Peula -3 Peula and Rabin -10 
Memorial 

Peula -17 
 

Peula -24 
 

December No Peula -1  
Thanksgiving  

Peula -8  
 

Parent’s Activity 

No Peula 13-15  
Winter Camp 

No Peula -22  
Winter Break Hanukkah -29 

January Peula -5 Peula -12 Peula -19 
(no 9th Grade) 

Peula -26  
 

Parent’s Activity 
 

February Tu B’Shvat Trip -2 
Location TBD 

Open to the Community  

Peula -9 No Peula -16  
(Shachbag Teen Camp) 

Peula -23  
 

March  
Peulat Shorashim (Roots -1

( 

 
Peula -8 

Purim Peula -15 
 

Purim Party “The Mark” -13 
Open to The Community 

 
Peula -22 

 
Peula -29  

April 5- Good Deed Day No Peula -11 
Passover 

Family Retreat 

Holocaust Memorial -19 
Sinai Temple@ 

Open to the Community 

IDF Memorial -26  
  

May IAC Celebrate Israel -3 
Festival 

No Peula (Mother’s -10 
(Day 

Lag Ba’Omer Bonfire -9 
 

Peula -17  West Coast 22-25 
Summer Camp  

 
End of the Year -31 

Pool Party 

June End of the Year -7 
Gathering for Shachbag 
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