
            ז"תשע תמוז-סיון ,1027  יוני   לטובה–השלום והברכה לכבוד החודש שיבוא עלינו               

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 סיפריה  23:30
 בית קפה  20:00
 חבורת , פילאטיס  20:21

  זמר         
 , לימוד קריאה  21:00

 (אבירם) צעירים         
 ס"בי, דרבוקות  21:30
 חצב תיב  20:00
 , האזנה, מחשבים 20:00

 , חליליות ,שקד        
 נבחרת   , דרמה יוצרת        

 זהירות , כדורגל        
 בדרכים        
 גיטרה  27:00
 שעת סיפור, קריוקי 23:30

 ,מחשביםו משחקייה        
  ,משחקי קופסה        
 , ריצה        

 סדנת טלויזיה  03:00
 ותיקים  23:30
 כושר. ח  20:21
 סוסים  20:30
 קורס צילום   20:01

     וסביבה באורנים         
          
 לימוד קריאה   21:00
 ס"בי   21:30

 
 , שקד, האזנה  20:00

 שירה, מחשבים         
          

  ,שעת סיפור ,בינגו  23:30
  , פאזל, שחמט         
 משחקיה ומחשבים          
 כדורסל         

 , 23:30, 21:30פסנתר 
         20:21 ,27:00  

 קפוארה, באולינג  20:30
 חבורת זמר  20:21
 לימודים באורנים   20:30
 סיפריה 20:30
 תזמורת  21:21
 ס"בי  21:30

 נרקיס תיב  20:00
 , האזנה, מחשבים  20:00

  ,יצירה, הליכה, שקד         
 ריקוד         

 
 צעירי , התעמלות  23:30

    ,שעת סיפור, פנאי        
 ,חדר כושר ,שחמט         

 מחשבים-יהימשחק         

 סדנת טלויזיה  03:00
 פילאטיס  20:21
 הליכה/ריצה  20:30
21:00   
 ס"בי  21:30
 ב"פעילות זה 20:00
 חצב תיב 20:00
 , האזנה, מחשבים  20:00

  ,עץפיסול ב, שקד         
 משחקי , פסיפס         
 תיאטרון         
           

 שחמט, ריקודי עם  23:30
 , מחשבים-משחקייה         

 , חידות, שעת סיפור         
 , ש"טנ         

 בית קפה  20:00
 כושר. ח 20:21
 תכשיטנות 20:30
 באולינג בכפר 21:01

 נרקיס תיב 20:00
 , האזנה, מחשבים  20:00
 טיפוח, הליכה, שקד         

 טבע , קיר טיפוס         
 תיאטרון ,לטם         

 
  מחשבים-משחקייה  23:30

 ימי  ,שעת סיפור         
 ש "ערב ש/ הולדת          
 , ציור, ומתנדבים         
     , יצירה         

 2' קב אופניים    07:00
 1' אופניים קב     07:30
 אפייה    03:00
 שקד, האזנה   20:00

           
 בבתים שבת .ק   20:30

 טיפוליים          
 שבת לבנות.ק          
 

 א"בחדשבת .ק   27:30
 רפורמים עם ה          

 (אחת לשבועיים)          
 

 דיסקו    23:30

 

 , טיול בוקר  03:30

 קפה בעילות פ         
 ש"עם ש תרבות         

 
 שקד, האזנה   20:00

 
 ש"עונג שבת עם ש   20:30

 
 
 

 מחשבים, סרט   23:30
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