
יום ראשון

יב‘ תמוז 25.6 יד' תמוז 27.6יג' תמוז  26.6יא‘ תמוז 24.6

קולולם
ברחבת המועצה

טיול לילי למשפחות
בי"ס שדה סוסיא

מופע אש
בי"ס שדה סוסיא

הי ג'אמפ
בנגוהות

שירת האדמה
בחוות הר סיני

יוצאים קבוע-
סלאח פה זה א"י

יוצאים קבוע- גוש
קטיף סיפור אנושי

שלישי בחוות תחיה
 עם אביתר ליכטמן

אם לאם במועצה

טורניר כדורסל
סוסיא

טורניר שחייה אזורי
בבריכת סוסיא

עולה מן המדבר
במעון

טורניר כדורסל
סוסיא

טורניר כדורסל
סוסיא

גיבור בעל כרוחו
 הרצאה בכרמל

פרשת בלק תעודות בי“ס

פרשת פנחס

פרשת
מטות- מסעי

פרשת
דברים חזון

יז' תמוז  30.6טז' תמוז 29.6טו' תמוז 28.6

כד' תמוז  7.7כג' תמוז   6.7כב' תמוז  5.7כא' תמוז  4.7כ' תמוז    3.7יט' תמוז  2.7יח' תמוז  1.7

ב' אב     14.7כט' תמוז 12.7    כח' תמוז 11.7כז' תמוז 10.7כו' תמוז  9.7כה' תמוז  8.7

ט' אב     21.7ח' אב    20.7ז' אב      19.7ו' אב      18.7ה' אב     17.7ד' אב     16.7ג' אב      15.7

יא' אב    23.7 יג' אב     25.7יב' אב    24.7י' אב      22.7 

ן פרשת ואתחנ

טז' אב   28.7     טו' אב    27.7יד' אב    26.7

יום שבתיום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שני

לוח אירועי קיץ

צום תשעה באב
(נדחה)

א' אב     13.7

תלוש והדבק
על המקרר



קיץ מוצלח!!

מופע מסיכות
בי"ס שדה סוסיא

שלישי בחוות תחיה
שירה עם אדם צחי

חגיגה רטובה-
מעיינות

תלם אדורה

שלישי בחוות תחיה
שיחה עם אריאלה

חנן בן ארי
בתלם

קיץ מוצלח!!

20 שנה לנגוהות

פרשת עקב

פרשת ראה

שופטים

ל' אב      11.8כט' אב   10.8כח' אב    9.8כז' אב     8.8כו' אב     7.8כה' אב   6.8כד' אב    5.8

יריד סיום החופש
ברחבת המועצה

2.9 חזרה ללימודים

ברי סחרוף
ברחבת המועצה

כי תצא

כי תבוא

י"ד אלול 25.8י"ג אלול 24.8י"ב אלול 23.8י"א אלול 22.8י' אלול   21.8ט אלול  20.8ח' אלול  19.8

כ“א אלול 1.9כ' אלול  31.8י"ט אלול 30.8י"ח אלול 29.8י"ז אלול 28.8ט"ז אלול 27.8ט"ו אלול 26.8

יציאה
ימית 2000

כג' אב     4.8כב' אב    3.8כא' אב    2.8כ' אב      1.8יט' אב    31.7יח' אב   30.7יז' אב    29.7

ז' אלול   18.8ו' אלול    17.8ה' אלול   16.8ד' אלול   15.8ג' אלול   14.8 ב' אלול   13.8א' אלול  12.8

משפחות
מבוגרים

נשים

תלוש והדבק
על המקרר


