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ראשי

הפוך את ערוץ  7לדף הבית

חדשות

האימייל האדום

שלום אורח התחבר/הרשם

מוספים
מבזקים

פנאי

ביטחון

רדיו

טלוויזיה

מדיניות ופוליטיקה

בארץ

בשבע

פורומים

משפט ופלילים

סגור את הטור האישי

ילדים

◄

| En | Fr | Ru
Es

כלכלה

טור אישי
אורח התחבר או הרשם

ראשי < חדשות < בארץ

קייטנת איל"ן  -שבוע של אהבה ושמחה
השבוע נערכה קייטנת איל"ן בישיבה בקרנ"ש .המדריכים והחניכים :אנחנו
מחכים כל השנה לשבוע הזה.

דואר נכנס

▼

יומן  /לוח שנה

▼

המוסיקה שלי

▼

פרסום ראשון09:19 ,30/07/10 :

יוני קמפינסקי

קייטנת איל"ן  -שבוע של אהבה ושמחה

חיפוש באתר
 --כל האתר ---Submit Query

כותרות היום
צ'לסי קלינטון נישאה ליהודי
בעולם

לא הפצרתי בעריקאת שלא
לפתוח במו"מ
מדיניות ופוליטיקה
תגובה ישראלית :תקיפת
מנהרות טרור
ביטחון
מבזקים | דעות | קריקטורה | מזג אוויר | רדיו

 3 ,100,000$שאלות ו 30-שניות .כמה כסף תצליח לעשות?

קייטנת איל"ן מגיעה לקרני שומרון

כתוב תגובה

חדשות בתמונות

הדפסה
האדום

שלח לחבר

ערוץ  7בtwitter-

הדואר

מומלץ
 37אנשים ממליצים על זה.

פנאי
המחנה של אריאל ,לא מספיק נפרד?
פורום תורת חיים בעוז
הרב אליהו זצ"ל
פסיפס ,מתוך ציור

►

טעם של פעם 23 -
תיבת נגינה ,עברי  -טעם של פעם

מרלין  -קישורים ממומנים

חסידי קצבי 557 -
תיבת נגינה ,חסידי  -חסידי

עוד במדור בארץ

מערכת דיוור אלקטרוני
מערכת דיוור וניהול קמפיינים .החל לשווק עכשיו
Activetrail.co.il

◄

רימון אינטרנט בטוח!
האינטרנט המהיר של רימון -נקי ובטוח .הצטרף
עכשיו!
הצטרף עכשיו!

פורומים | יצירה | בלוגים | מוסיקה | הטוב והרע

מבצעים לגולשי ערוץ 7
נגמר לכם הדיו למדפסת?
עכשיו במבצע  70%הנחה
על דיו וטונרים!!

בואו לקבל הלוואה של עד
 30,000ש"ח ללא ריבית.

פתיחת כל התגובות

תגובות )(18

 .1הא ,ואין על בתיה!
צוות זקן ,עוגיפלצת שולטים )י"ט באב תש"ע(30/7/10 ,
 .2סבו נשמה גדולה,
שמואל) ,י"ט באב תש"ע(30/7/10 ,
 .3איזה איכות!!!!
אריק )וגם בנץ) ,(...י"ט באב תש"ע(30/7/10 ,

מבצע שלא יחזור!
חודשיים טלפון ביתי חינם
ללא התחייבות!

 .4נה נה נה נהנהנהנה אריק ובנץ נשמה! )ל"ת(
עוגיפלצת) ,י"ט באב תש"ע(30/7/10 ,
 .5טוב ,צריך שתהיה גם תגובה של כרובי) ...ל"ת(
יוס) ,י"ט באב תש"ע(30/7/10 ,
 .6כרובי -שקט רועם! )יוס זה בשבילך(.
מוטי ,י-ם )י"ט באב תש"ע(30/7/10 ,
 .7ואח"כ יגידו שאנחנו עסוקים רק בהתנחלויות .כל הכבוד לנוער שלנו )ל"ת(
מיכל ,שומרון )י"ט באב תש"ע(30/7/10 ,
 .8כרובי !!! )ל"ת(
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כרובי קבוצה מס' ) ,1י"ט באב תש"ע(30/7/10 ,
 .9כרובי!!-וכל השאר חסה (((:אין עלינו!) (:ל"ת(
שירה) ,כ' באב תש"ע(31/7/10 ,
 .10איך אפשר בלי?
צוות אוויר ,רעננה )כ' באב תש"ע(31/7/10 ,
 .11כל הקולים מוישה אופניקקקקקק!!!!!!!
מוישה  ,אופניק )כ' באב תש"ע(31/7/10 ,
 .12אשרינו שזה מה שהנוער שלנו עושה בחופש
חנה) ,כ' באב תש"ע(31/7/10 ,
 .13שקט רועם ..היציאות של מוטי גם אחרי הקייטנה ) ( :ל"ת(
יעקב ,כרובי הגב גבר )כ' באב תש"ע(31/7/10 ,
 .14צוות טכני נשמה
אביהוא שטראוס ,אבני חפץ )כ"א באב תש"ע(1/8/10 ,
 .15ואני הראשוןןןןןןן .עוגי פלצת שולטיםן
שמואל ,בת ים )כ"א באב תש"ע(1/8/10 ,
 .16כל הכבוד לכולכם! מצווה גדולה ! )ל"ת(
איתמר) ,כ"א באב תש"ע(1/8/10 ,
 .17כרובי!!!
נדב) ,כ"א באב תש"ע(1/8/10 ,
 .18אביהוא?..
) ,כ"א באב תש"ע(1/8/10 ,
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חדשות
תרבות
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כל הזכויות שמורות לאתר חדשות ערוץ  - 7חדשות ותוכן יהודי.
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