
            ט"תשע שבט-טבת ,9102  ינואר   לטובה–השלום והברכה לכבוד החודש שיבוא עלינו               

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 ,בית קפה  00:11
           חדר כושר         
  לאטיספ 00:01
 , לימוד קריאה  01:11
 מכללת הכפר 01:01
 כלניות מרחב 00:11
, מחשבים 00:11
דרמה  ,משחקייה/האזנה
,  חדר כושר ,כדורגל ,יוצרת

                          ,תנועה, לימודים באורנים
 ,מחשבים, קריוקי 03:81
שעת , מועדון צעירים, ריצה

 סיפור

 חבורת הזמר 00:81
 דרבוקות 01:81
רכיבה  – 03:11-01:11

  (סוסים)טיפולית 
 לימוד קריאה   01:11
 מכללת הכפר  01:01
 מרחב כלניות 00:11
 ,משחקייה/האזנה 00:11

סביבה ,הליכה, מחשבים
 פרלמנט,פסנתר,באורנים

        חדר כושר
  ,ציור ,בינגו  03:81 

 ,מחשבים ,שחמט
 גיטרה, כדורסל

 קפוארה , באולינג  00:81
 מכללת הכפר  01:01
 מרחב כלניות 00:11
, מחשבים  00:11
חדר , משחקייה/האזנה
, מדעים, טיפוח  ,כושר

פעילות גופנית בקפה 
 תרבות

 אין חוגי פנאי  03:81

 זמן פנוי לדיירים          
 

 סדנת טלויזיה  13:11
 פילאטיס  00:01
 הליכה/ריצה  00:81
 מכללת הכפר  01:01

 מרחב כלניות  1100:
, מחשבים 00:11
פיסול , משחקייה/האזנה

חוג , טניס, כושר. ח ,עץב
                                          יוגה, חידות

 ,שחמט, ריקודי עם  03:81
צעירים ,  מחשבים

 פאזלים, יצירה, "אופק"

 בית קפה  00:11
 כושר. ח 11:00

 תכשיטנות 00:81
 מרחב כלניות 00:11
, מחשבים  00:11
 , הליכה,משחקייה/האזנה

 ,טבעחוג , קיר טיפוס
כלבנות , תיאטרון
 ואקטואליה טיפולית

ימי  ,םמחשבי  03:81
ש "ערב ש/ הולדת 

, פסיפס, ומתנדבים
 אגלינג'ג

 'אופניים קבוצה א 10:11
אופניים שאר  10:81

 הקבוצות
 אפייה  13:11
 מחשבים   00:11

           
קבלות שבת    00:81

 לכולם במרחב כלניות
 א"בחדשבת .ק   00:81

 רפורמים עם ה          
 (חודשאחת ל)          

 דיסקו    03:81

 

  טיול בוקר  1:810

 קפה בעילות פ         
 ש"עם ש תרבות         

 
 מחשבים   00:11

 
 ש"עונג שבת עם ש   00:81

 
 

 מחשבים, סרט   03:81

  

 

1 
 שנה אזרחית חדשה

9102 

2 

 

3 

 
 5 " ָוֵאָרא "פרשת  4

 

6 
 

7 

מסיבת החורף של 
 –" הזדמנות שווה"

 הכרויות בסנהדרין

8 

 
9 

 
11 

  
א "פרשת  11  " בֹּ

 
 
 
 

 

12 

 

13 
 

 

 

14 

 
15  

 

16 17 

 
ח "פרשת  18 לַׁ שַׁ  "  בְּ

 
19 

 

מכללת הכפר על  21
 ו בשבט"ט

 

 

21 
ו "ט

 בשבט
נטיעות 

בשעה 

13:11 

 קבוצת חברי 23 22
 אילן בנווה התקשורת
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    יום השואה הבין לאומי
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