
  לוח חודש כסלו ה'תש"פ בס"ד

 

 שבת שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

 30 'ב ב' דראש חודש       29 'א 

 ח-כיתות א
 חלוקת סופגניות

  תולדות

 7  ט' 6 ח' 5 ז' 4 'ו 3 'ה 2 'ד דצמבר 1 'ג

 ו-כיתות א
ערכות לתערוכת יתחילת ה

 חנוכיות

 'כיתות ה
 פארק בגיןלטיול 

 
 'חאסיפת צוות כיתה 

17:45-19:30 

 ח-כיתות ה
 פמי בריאות

 
 'ואסיפת צוות כיתה 

16:00-18:30 

 ב'-כיתות א'
 טיול לפארק ענבה

 

 ד'-כיתות ג'
 ויצא  פעילות ספורט מגבשת

 ו' טיול גיחת שטח כיתה
 יער לטרון ומרכז מבקרים שריון

 14 זט" 13 ט"ו 12 י"ד 11 י"ג 10 י"ב 9 י"א 8 'י

 

 12:50סיום לימודים בשעה 
 

 פרטניתאסיפות הורים 
17:00-20:30 

 

 תאגיד מיחזור
 ו-כיתות ד

 

 כיתה א'
17:00 

 מסיבת קבלת חומש

 וישלח  

 21 גכ" 20 בכ" 19 אכ" 18 'כ 17 י"ט 16 י"ח 15 "זי

 ו-כיתות א
 תערוכת חנוכיות ויצירות

 'ח-'ה
דוד  – שיחת גבורה - 10:00

 צנגר

 

 'ח-'כיתות א
 הלחנוכ היציר

 
 התוועדות לי"ט כסלו

  חיסון -כיתה ב' 

 ח'-כיתות א'
 לקראת חנוכה –קבלת שבת 

 ב' -כיתות א' –10:00
 )בכיתה ב'(

 ה' )בבימ"ד(-תות ג'כי – 10:00
 ח'-ו'

 )בבימ"ד( קבלת שבת – 11:00

  וישב

 ח'-טיול גיחת שטח כיתות ז'
 יער לטרון ומרכז מבקרים שריון

 ח"א' דר 28 ל' ' חנוכהה                    27 "טכ ' חנוכהד                  26 כ"ח ג' חנוכה                  25 כ"ז ' חנוכהב                   24 כ"ו א' חנוכה              23 כ"ה 22 דכ"
 15:05סיום לימודים בשעה 

 
 ח-כיתות א
12:20 

 לימוד בוגרים וצעירים
 לקראת חנוכה

 
 חיסון - ות ג', ד'כית

 כיתותאיחודי  קודש רגיליםלימודי 

 מקץ
 שבת חנוכה

 

 12:50סיום לימודים בשעה 
 

 חטיבה
 מסיבת חנוכה – 10:00

 בהשתתפות הרב צ'יקוטאי
 

 ח'-כיתות ב'
 חידון הלכות חנוכה

 בניהול הרב אהרן
 
 

 ב-כיתות א
 מסיבות חנוכה כיתתיות

 12:50סיום לימודים בשעה 
 

 'ח-'כיתות א
הופעה של הלהקה – 9:20

 בביהמ"ד
 הדלקת נרות

 שירה וריקודים
 

 ח-כיתות ג
 מסיבות חנוכה כיתתיות

 12:50סיום לימודים בשעה 
 

 ח'-כיתות ו'
 8:00תפילה חגיגית בשעה 

 

 'ח-'כיתות א
 הדלקת נרות – 9:50

 שירה וריקודים
 

 ז'-כיתות ו'
 פעילות התנדבותית

 בית חשמונאי –בית הקשיש 

9:00-12:50 
 

 ח'-כיתות ה'
 8:00תפילה חגיגית בשעה 

 

 'ח-'כיתות א
 הדלקת נרות – 9:50

 שירה וריקודים
 

 

9:00-11:50 
 

 מפגש בוגרים


