
יום ויום היום דיום גיום ביום אשעה

מפגש בוקר0

(לאונורה.'א)לאונורה 

(ורד' א)ורד 

(טל' ב)טל 

(ענת' ב)ענת 

מפגש בוקר

(ורד' א)ורד 

(לאונורה.'א)לאונורה 

(ענת' ב)ענת 

(טל' ב)טל 

(חטצ.קבוצ.בית)בת אל 

מפגש בוקר

(טל' ב)טל 

(ורד' א)ורד , שביט

(חטצ.קבוצ.בית)בת אל , שחר

(ענת' ב)ענת 

מפגש בוקר

(לאונורה.'א)לאונורה 

(ענת' ב)ענת 

(חטצ.קבוצ.בית)בת אל 

שחר

מפגש בוקר

(טל' ב)טל 

(לאונורה.'א)לאונורה 

(ענת' ב)ענת 

(ורד' א)ורד 

מפגש בוקר

(חטצ.קבוצ.בית)בת אל 

(טל' ב)טל 

מפגשים א1

(ורד' א)ורד 

(לאונורה.'א)לאונורה 

מפגשים ב

(ענת' ב)ענת 

(טל' ב)טל 

מפגשים א

(לאונורה.'א)לאונורה 

(ורד' א)ורד 

מפגשים ב

(טל' ב)טל 

(ענת' ב)ענת 

מפגשים א

(ורד' א)ורד 

שחר

מפגשים ב

(ענת' ב)ענת 

(טל' ב)טל 

(1קב )שביט -חידות מאתגרות

(לאונורה.'א)ענת --מתחילים לקרוא 

(ורד' א)בת אל -ע-מתחילים לקרוא

מפגשים א

(לאונורה.'א)לאונורה 

(ורד' א)ורד 

מפגשים ב

(ענת' ב)ענת 

(טל' ב)טל 

פרלמנט

לירז

(חטצ.קבוצ.בית)לאונורה -ב-בית קבוצתי א2

(לאונורה.'א)ענת --מתחילים לקרוא 

(ורד' א)לילך -2)פשוט חשבון א 

(טל' ב)טל -1)פשוט חשבון ב 

חדר )מירב , שגית-קבוצה חברתית ב

(דרמה

(ורד' א)בת אל -ע-הבנתי את הקטע

(סדנא)הילה -מרכז אומנות חטצ

(לאונורה.'א)ענת --מתחילים לקרוא 

(טל' ב)טל -2)פשוט חשבון ב 

(ענת' ב)ענת - -הבנתי את הקטע

(ורד' א)בת אל -ע-הבנתי את הקטע

(לאונורה.'א)שביט -)א -פשוט חשבון 

(חטצ.קבוצ.בית)לאונורה -ב-בית קבוצתי א

(ענת' ב)ענת - -הבנתי את הקטע

(ורד' א)בת אל -ע-הבנתי את הקטע

(לאונורה.'א)שביט -)א -פשוט חשבון 

(ורד' א)לילך -2)פשוט חשבון א 

(אולם)נחשון -ודו'ג

(ורד' א)לילך -2)פשוט חשבון א 

(טל' ב)טל -2)פשוט חשבון ב 

(ענת' ב)בת אל -ע-הבנתי את הקטע

(טל' ב)טל **-סחר מכר

(לאונורה.'א)שביט -סיפורי בראשית

(ורד' א)לילך -2)פשוט חשבון א 

(מטבח)ורד -בישול3

(חטצ.קבוצ.בית)לאונורה -ב-בית קבוצתי א

(סדנא)סהר -האמת היא הנצחון

(ענת' ב)ענת - -הבנתי את הקטע

(אולם)נחשון -ספורטיבי

(חטצ.קבוצ.בית)שחר -ב-בית קבוצתי א

(-)סהר -גישור

(לאונורה.'א)הילה -ח"וז

קדם יהל-שעת ועדות

(סדנא)הילה -מרכז אומנות חטצ

(לאונורה.'א)ענת --מתחילים לקרוא 

(ורד' א)בת אל -ע-מתחילים לקרוא

(טל' ב)טל -2)פשוט חשבון ב 

(סדנא)הילה **-אומנות

(חטצ.קבוצ.בית)לאונורה -ב-בית קבוצתי א

נתלי**-חווה חקלאית

(1קב )בת אל **-מיתולוגיה 

ב-בית קבוצתי א

(חטצ.קבוצ.בית)לאונורה 

תחנה מרכזית

הילה

(חדר דרמה)לילך **-לרקוד ועוד

(ורד' א)בת אל -ע-מתחילים לקרוא

(טל' ב)טל **-סחר מכר

(3ב "חט)ורד -עולם החושים

(מטבח)ורד -בישול4

(חטצ.קבוצ.בית)שחר -ב-בית קבוצתי א

(סדנא)סהר -האמת היא הנצחון

(חדר דרמה)בני -טיול בארץ הדמיו

(ורד' א)שביט -)א -פשוט חשבון 

(ענת' ב)ענת - -הבנתי את הקטע

(ורד' א)בת אל -ע-מתחילים לקרוא

(לאונורה.'א)שביט -)א -פשוט חשבון 

(טל' ב)טל -1)פשוט חשבון ב 

(לאונורה.'א)הילה -בתים מסביב לעול

(1קב )בת אל **-מיתולוגיה 

(אולם)נחשון -ספורטיבי

(טל' ב)טל -1)פשוט חשבון ב 

(סדנא)הילה **-אומנות

(חטצ.קבוצ.בית)לאונורה -ב-בית קבוצתי א

נתלי**-חווה חקלאית

(3קב )לילך -מרכז חשבון

(ורד' א)שחר -2שוטטות 

(4קב )ערן -שירים ומשוררים 

ב-בית קבוצתי א

(חטצ.קבוצ.בית)לאונורה 

(חטצ.קבוצ.בית)שחר 

תחנה מרכזית

הילה

קבלת שבת

טל, שביט, ורד, בת אל

(מטבח)ורד -בישול5

(חטצ.קבוצ.בית)שחר -ב-בית קבוצתי א

(חדר דרמה)לילך **-לרקוד ועוד

(אולם)איילת -עושים ספורט בכי

(טל' ב)טל -2)פשוט חשבון ב 

ג-דוברי אנגלית א

(ורד' א)אילאיל 

(לאונורה.'א)הילה -בתים מסביב לעול

(מוזיקה.חדר)הילאי -1מוסיקה 

(חדר מדעים)ורד -ממלכת החיים

(ענת' ב)ענת -מסע אישי רב גיל

(חטצ.קבוצ.בית)שחר -ב-בית קבוצתי א

(אולם)סהר -כדור חופשי

(טל' ב)הילאי -2מוסיקה 

(לאונורה.'א)רים -שירים וסיפורים 

(סדנא)הילה -אותיות ויצירות

(חטצ.קבוצ.בית)לאונורה -ב-בית קבוצתי א

(טל' ב)טל -1)פשוט חשבון ב 

(ורד' א)שחר -שוטטות

צ"מערכת שעות חט


