
ר ,1028  מאי   לטובה–השלום והברכה לכבוד החודש שיבוא עלינו                ייָּ ן - ִא יַו             ח"תשע ִס

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 ,בית קפה  00:11

           חדר כושר         
  זמר חבורת, פילאטיס00:01
 , לימוד קריאה  01:11
מכללת , דרבוקות  01:01
 הכפר
 , האזנה, מחשבים 00:11
 ,פסנתר    ,חליליות ,שקד

 ,דרמה יוצרת
לימודים ,  חדר כושר ,כדורגל 

                          באורנים
 גיטרה  00:11
 משחקייה, קריוקי 03:81

 תופים, ריצה ,מחשביםו

 סדנת טלויזיה  13:11

  כושר. ח 00:81-01:11
רכיבה  – 03:11-01:11

  (סוסים)טיפולית 
 לימוד קריאה   01:11
 מכללת הכפר  01:01
 , שקד, האזנה  00:11
, שירה, מחשבים         

, באורניםצילום סביבה 
 הפרלמנט

  ,שעת סיפור ,בינגו  03:81
 מחשבים ,פאזל, שחמט

 , כדורסל ,משחקיהו

 , 08:81, 03:81פסנתר 

         00:01 ,00:11  
 קפוארה , באולינג  00:81
 תזמורת  08:01
 חבורת הזמר  00:01
 מכללת הכפר  01:01

 נרקיס תיב  00:11
 , האזנה, מחשבים  00:11
  ,כושרחדר , שקד         
 שחמט, יצירה/ציור         

 אין חוגי פנאי  03:81

 זמן פנוי לדיירים          
 

 סדנת טלויזיה  13:11

 פילאטיס  00:01
 הליכה/ריצה  00:81
 מכללת הכפר  01:01

 חצב תיב  00:11
 , האזנה, מחשבים 00:11
  ,עץפיסול ב, שקד         
,                                          כושר. ח, פסיפס         

 חוג מוזיקה
 ,שחמט, ריקודי עם  03:81

שעת ,  מחשבים-משחקייה
צעירים  , ש"טנ, סיפור

 "אופק"

 בית קפה  00:11

 כושר. ח 11:00
 תכשיטנות 00:81
 נרקיס תיב 00:11
 , האזנה, מחשבים  00:11

 , הליכה, שקד         
 טבע , קיר טיפוס         

, תיאטרון ,לטם         
 כלבנות טיפולית, טיפוח
  ,םמחשבי-משחקייה  03:81

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

 'אופניים קבוצה א 10:11

אופניים שאר  10:81
 הקבוצות

 אפייה  13:11
 מחשבים   00:11

           
 בבתים שבת .ק   00:81

 טיפוליים          
 שבת לבנות.ק          

 א"בחדשבת .ק   00:81
 רפורמים עם ה          

 (אחת לשבועיים)          
 דיסקו    03:81

 

  טיול בוקר  1:810

 קפה בעילות פ         
עם  תרבות         

 ש"ש
 

 מחשבים   00:11
 

עונג שבת    00:81
 ש"עם ש
, סרט   03:81

 מחשבים

  
 

1 2  

 

3         4  
ַהר "פרשת   " בְּ

 

5  
 

6 
 

7 8 

 
9 

         הצגה ביגור
                         הנערים מרחוב"  

 "פאל      

10 

 
 "בֻחֹקַתי"פרשת  11

 צעדת יזרעאל
12 

 

13 

ַלִיםיום   ְירּושָׁ

14 

 
15 

 

16 

 
 

17 18 
ַבר"פרשת  ִמדְּ  "בְּ

 

19 

ערב 
 ָשבּועֹות

 ָשבּועֹות        20
21 

 

22 23 

 

24 
 

 

25 
ֹשא"פרשת   " נָּ

 

26 

מכללת  27

הכפר בטיול 

במוביל 

  הארצי

28 29 

מרוץ 

 הכפר

30 31  
 

 

 

 

 ובית קיי בנהריה בתל אבי –נופשים 

 נופש שנתי בית קשת

-נופש שנתי בתל

 חי

 בטיולש ומתנדבים "ש

https://milog.co.il/%D7%90%D7%99%D7%A8/e_31394/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99
https://milog.co.il/%D7%A1%D7%99%D7%95%D7%9F/e_13748/%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%9F-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99-%D7%A2%D7%91%D7%A8%D7%99

