
                                                  2019ינואר : מרחבים בקרית החינוך תיקויום לו מרכז       בס"ד

 

 6624399-08משרד:  7404755-050ינה: וקו ,לפרטים נוספיםמוזמנות ומוזמנים להצטרף. במרכזים.  ותוטעימ ותמזינוצהריים  ת בוקרות ארוחובכל יום מוגש***

 רכזת תעסוקתית וחברתית, זהבה חברוני, חודש טוב

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון

  
 

1.1 
 התנדבות צבא

 רות וידר –ספורט 
 זהבה חברוני –מלאכה 

2.1 
 זהבה חברוני –מלאכה 
 רות וידר –ספורט 

 מופע מוזיקאלי מרשים

3.1 
 מאיה ליברמן –קרמיקה 
 זהבה חברוני –מלאכה 
 יוסף נור –ספורט 

 קבלת שבת

6.1 
 רות וידר –ספורט 

 רות וידר –חדר כושר 
 זהבה חברוני –מלאכה 

 

7.1 
 יוסף נור –ספורט 
 זהבה חברוני –מלאכה 

 ראש חודש

8.1 
 התנדבות צבא

 רות וידר –ספורט 
 זהבה חברוני –מלאכה 

9.1 
 נסיעה לשוק אופקים

 זהבה חברוני –מלאכה 
 רות וידר –ספורט 

 טיול למשתלה

10.1 
 מאיה ליברמן –קרמיקה 
 זהבה חברוני –מלאכה 
 יוסף נור –ספורט 

 קבלת שבת

13.1 
 רות וידר –ספורט 

 רות וידר –חדר כושר 
 זהבה חברוני –מלאכה 

 

14.1 
 יוסף נור –ספורט 
 זהבה חברוני –מלאכה 

 הרב ליאור –שיעור תורה 

15.1 
 התנדבות צבא

 רות וידר –ספורט 
 זהבה חברוני –מלאכה 

 טיול לערד

16.1 
 נסיעה לשוק אופקים

 זהבה חברוני –מלאכה 
 ות וידרר –ספורט 

17.1 
 מאיה ליברמן –קרמיקה 
 זהבה חברוני –מלאכה 
 יוסף נור –ספורט 

 קבלת שבת

20.1 
 

 רות וידר –ספורט 
 רות וידר –חדר כושר 

 זהבה חברוני –מלאכה 
 

21.1 
 יוסף נור –ספורט 
 זהבה חברוני –מלאכה 

 הרב ליאור –שיעור תורה 
ט"ו ל הרמת כוסית חגיגית

 בשבט 

22.1 
 התנדבות צבא

 רות וידר –ספורט 
 זהבה חברוני –מלאכה 

תערוכת "צילום בגיל" לחברי 
 מרכז יום מבועים

23.1 
 

 נסיעה לשוק אופקים
 זהבה חברוני –מלאכה 
 רות וידר –ספורט 

24.1 
 מאיה ליברמן –קרמיקה 
 זהבה חברוני –מלאכה 
 יוסף נור –ספורט 

 קבלת שבת

27.1 
 רות וידר –ספורט 

 רות וידר –חדר כושר 
 זהבה חברוני –מלאכה 

יום השואה הבינאלומי יוקדש 
ליהודי טוניס ותערך תערוכה 
"צילום בגיל" לניצולי השואה 

 במושב גילת
 

28.1 
 

 יוסף נור –ספורט 
 זהבה חברוני –מלאכה 

 הרב ליאור –שיעור תורה 
 

29.1 
 

 התנדבות צבא
 רות וידר –ספורט 
 זהבה חברוני –מלאכה 

30.1 
 

 נסיעה לשוק אופקים
 זהבה חברוני –מלאכה 
 רות וידר –ספורט 

31.1 
 

 מאיה ליברמן –קרמיקה 
 זהבה חברוני –מלאכה 
 יוסף נור –ספורט 

 קבלת שבת



 2019ינואר  -מרכז יום מבועים 

 

 6624399-08משרד:  7404755-050ינה: וקו ,לפרטים נוספיםמוזמנות ומוזמנים להצטרף. במרכזים.  ותוטעימ ותמזינוצהריים  ת בוקרות ארוחובכל יום מוגש***

 רכזת תעסוקתית וחברתית, מאיה ליברמן, חודש טוב

 חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 

 
 

1.1 
 יוסף נור –חוג טאיצ'י 

 –עבודות מלאכה ויצירה 
 מאיה ליברמן

 רות וידר –ספורט 

2.1 
 אורית טלברג –יוגה 

יציאה למופע מוזיקאלי במרכז 
 יום מרחבים

 עיסוי וארומוטרפיה –ציונה לוי 

3.1 
 יוסף נור –חוג טאיצ'י 

 עבודות מלאכה ויצירה

6.1 
 מסיבת ראש חודש

 בינגו
 רות וידר –ספורט 

 –עבודות מלאכה ויצירה 
 מאיה ליברמן

 עיסוי וארומוטרפיה –ציונה לוי 

7.1 
 יוסף נור –טאיצ'י 

 מןרמאיה ליב – קרמיקה
 

8.1 
 יוסף נור –חוג טאיצ'י 

 –עבודות מלאכה ויצירה 
 מאיה ליברמן

 וידר רות – ספורט

9.1 
 אורית טלברג –יוגה 

 אירוח תלמידי מסע שראלי
 עיסוי וארומוטרפיה –ציונה לוי 

10.1 
 יוסף נור –חוג טאיצ'י 

  –עבודות מלאכה ויצירה 

13.1 
 

 רות וידר –ספורט 
 –עבודות מלאכה ויצירה 

 מאיה ליברמן
 עיסוי וארומוטרפיה –ציונה לוי 

14.1 
 יוסף נור –טאיצ'י 

 מןרמאיה ליב – קרמיקה
 

15.1 
 יציאה לטיול לערד

 נוריוסף  –חוג טאיצ'י 
 וידר  רות – ספורט 

16.1 
 טלברג אורית – יוגה

 –עבודות מלאכה ויצירה 
 מאיה ליברמן

 עיסוי וארומוטרפיה –ציונה לוי 

17.1 
 יוסף נור –חוג טאיצ'י 

  –עבודות מלאכה ויצירה 

20.1 
 מסיבת ט"ו בשבט

 המרכזלחברי  ימי הולדת
 רות וידר –ספורט 

 –עבודות מלאכה ויצירה 
 מאיה ליברמן 

 עיסוי וארומוטרפיה –ציונה לוי 
 

21.1 
 נוריוסף  –טאיצ'י 

  י עם קק"לגטקס חגי

22.1 
 יוסף נור –חוג טאיצ'י 

 יציאה לשוק נתיבות
 וידר רות – ספורט
תערוכת צילום  17:00בשעה 

 בגיל

23.1 
 טלברג אורית – יוגה

 ישראלי מסע תלמידי אירוח
 עיסוי וארומוטרפיה –ציונה לוי 

24.1 
 יוסף נור –חוג טאיצ'י 

 עבודות מלאכה ויצירה 

27.1 
 רות וידר –ספורט 

 –עבודות מלאכה ויצירה 
 מאיה ליברמן

 עיסוי וארומוטרפיה –ציונה לוי 

28.1 
 יוסף נור –טאיצ'י 

 מןרמאיה ליב – קרמיקה
 

29.1 
 יוסף נור –חוג טאיצ'י 

 –עבודות מלאכה ויצירה 
 מאיה ליברמן

30.1 
 טלברג אורית – יוגה

 אירוח תלמידי מסע ישראלי
 עיסוי וארומוטרפיה –ציונה לוי 

31.1 
 יוסף נור –חוג טאיצ'י 

 עבודות מלאכה ויצירה 


