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שמחים להגיש לכם את דאצ'ה מודיעין עילית – לחופשה מהנה וגדושת הפתעות 
לכל המשפחה.  

הכי  החופשה  את  לכם  לתת  והצבנו מטרה  רבים,  ומאמצים  השקענו מחשבה 
משתלמת. אתם, תושבי עירנו המעורבים והאכפתיים - שלחתם  בקשות, רעיונות 
והצעות לשדרוג פעילות הקיץ בימי החופשה, וכן העליתם את הצורך בפעילות 
גם מחוץ לעיר בנוסף לפעילות המגוונת בעיר. ואכן במענה לצרכים שהעליתם, 

בחנו כיווני פעילות נוספים והוספנו חידושים כפי שתתרשמו.

גבוהה  ביצוע  ברמת  ומופעים  תוכניות  אירועים,  עבורכם  השגנו  לבקשתכם, 
ומקצועית. גולת הכותרת היא סיורים לנשים ולבנות, וכן טיולי שטח לאבות ובנים- 
חוויה מבוקשת הכרוכה בטרחה ביציאה מהעיר ובהוצאה מרובה. הטיולים נבנו 
בתכנון קפדני ובחשיבה רבה על כל הפרטים, כך שהשנה יותר מתמיד - תקבלו 
חופשה משתלמת במחיר מסובסד במיוחד, כפי שאנו משתדלים תמיד לפעול 

כראוי לעיר האברכים -  'מינימום עלות, מקסימום שירות'.

כידוע, העירייה שמה לה למטרה למצוא פתרונות טכנולוגיים חדשניים ויצירתיים 
המקובלים  הטכנולוגיים  לאמצעים  להיחשף  מבלי  ונוח,  זמין  שירות  לקבלת 
שאינם מותאמים לתושבי העיר. בהתאם למטרה זו הנגשנו את ההזמנה והכניסה 
לפעילויות – והפכנו את תהליך הרישום לנח, קל וידידותי יותר, וזאת כדי לחסוך 
מכם את הטרדה של הזמנה מראש ושמירת כרטיסים לאורך ימי בין הזמנים. וכך, 
השנה לראשונה, הכניסה לכלל הטיולים, האירועים והפעילויות, הינה באמצעות 

אשראי העיר.

ולקבל –  דאצ'ה  אתם מוזמנים לגלות מגוון ענק של פעילויות, להזמין, לשלם 

שמציע הרבה יותר..

דאצ'ה נעים ומשתלם!

יעקב גוטרמן

ראש עיריית מודיעין עילית

תושבים יקרים,



סיורים לנשים ולבנותטיולים
ברובע היהודי עם תפילה 

בכותל ובקבר רחל

אשראי העיר -להזמין, לשלם, לקבל הרבה יותר

במסלולים  ובנים  אבות  טיולי 

חווייתיים, מהנים ומתוכננים היטב, 

לוח  השכונות.  מתוך  ובאיסוף 

שהשהיה  כך  נבנה  הזמנים 

תתרחש  רטובים  במסלולים 

המוקדמות,  הבוקר  בשעות 

בכדי להימנע משעות העומס 

על כל המשתמע מכך. 

לתפילה  ובנות  לנשים  נסיעות 

לסיור  אפשרות  עם  בכותל, 

בקבר  תפילה  מכן  לאחר  ברובע, 

יציאה  נקודות  לעיר.  וחזרה  רחל, 

מהשכונות השונות בעיר, לנגישות 

ולנוחות.

השנה לא צריך להחליט מראש מה יהיה בכל יום מימי בין הזמנים, 

מזמינים כל פעילות שמתאימה לסדר היום המשפחתי שלכם דרך 

מערכת אשראי העיר עד לגמר המלאי, ונכנסים באמצעות העברת 

אשראי העיר.  

להזמין. לשלם. לקבל

6 שן 
קצות החו

ברנפלד שפחת 
מ

032  285  207

לבקשתכם – חדש השנה!

מופעים מבוקשים

לנשים ולנערות ברמת ביצוע גבוהה ואומנותית, לחוויה ולאוורור קיצי.



איך מתחברים?
מערכת אשראי העיר תיפתח להזמנות ביום חמישי כ"ט בתמוז בשעה 14:30

להזכירכם, לאחר הזמנה במערכת אין אפשרות לבטל, נא בחרו את הזמנותיכם בשיקול דעת. 

ניתן להיעזר בטבלה המסכמת שבסוף החוברת.

אינכם  הזהות,  בתעודת  מעודכנת  אינה  עילית  במודיעין  כתובתכם  אם  עירנו-  תושבי 

יכולים להירשם במערכת. מערכת אשראי העיר מעודכנת אך ורק לתושבים הרשומים 

בעיר בתעודת הזהות. 

בעלי דרכונים תושבי העיר- אם המערכת אינה מזהה אתכם פנו למוקד 107

1. מתקשרים ל"אשראי העיר" – 08-3012222

2. בוחרים בשלוחת דאצ'ה מודיעין עילית, מקישים -1 להזמנת שירות או פעילות

3. פועלים על פי ההנחיות ומזמינים את הקודים והכמות הרצויה.

4. בסיום ההזמנה עוברים לשלב התשלום

5. חשוב!!! רק לאחר ששמעתם במערכת את ההודעה "הזמנתכם בוצעה בהצלחה", 

השלמתם את ההזמנה והמקומות שמורים עבורכם. 

6. אם מסיבה כלשהי התנתקה השיחה לפני סיום התשלום, המערכת שומרת את 

ביצוע  ולהמשיך את  פרטי הזמנתכם למשך שעה, במהלכה תוכלו להתקשר שוב 

ההזמנה עד לסיומה.

7. בסוף החוברת, מצורף "לוח הדאצ'ה המשפחתי שלנו" בו תוכלו לסמן בכל תאריך 

אילו קודים הזמנתם.

8. ניתן לשמוע במערכת 24 שעות את ההזמנות שלכם, התקשרו ופעלו על פי הניתוב 

לשמיעת הזמנותיכם.

9. הכניסה לכלל האירועים והפעילויות באמצעות אשראי העיר. 

מודיעין עילית



• מטעמי בטיחות לא תותר כניסת עגלות לאולמות

וגם לבנות. שימו לב היטב  ישנן פעילויות המתקיימות גם לבנים   •

לקהל היעד המופיע בפרסום.

• גם השנה ישנן פעילויות בשפת האידיש- בחרו בקוד המתאים.

• בתכניות לבנים לא תותר כלל כניסה של בנות, לרבות אימהות!

• בתכניות לבנות יכולים להשתתף בנים עד גיל 6

• ילד מגיל שנה וכן הורה מלווה מחויב בהזמנת פעילויות

שיאפשר  העיר,  אשראי  כרטיס  לשדרוג 

כניסה מהירה יותר באמצעות תיוג:

כרטיסי  כל  עם  הקיץ  מאירועי  אחד  אל  הגיעו   

הממוקמת  התיוג  לעמדת  שלכם  העיר  אשראי 

ביציאה מהאירוע

נוסף  בקידוד  הכרטיסים  את  יקודדו  בעמדה   

שיאפשר כניסה מהירה עוד יותר

שימו לב!

תושבים שטרם הזמינו אשראי העיר:

1. ניתן להזמין אשראי העיר עד ליום שלישי ה' באב )כולל(

במערכת – 08-3012222.

2. "אשראי העיר" שהוזמן לאחר כ"ד בתמוז לא יישלח בדואר, יש  לבוא 

לקחת ביום חמישי ז' באב בין השעות 13:00 עד 16:00 בלבד, ברחוב שער 

המלך 4, באגף חינוך בחדר ישיבות. 

וטרם קיבלתם, המערכת מאפשרת לכם  גם אם הזמנתם אשראי העיר   .3

הרשמה לדאצ'ה מודיעין עילית.

4. לתשומת לבכם: אם הזמנתם אשראי העיר,  נא וודאו שההזמנה הושלמה. 

רק הזמנות שהושלמו בהצלחה יסופקו. ניתן לשמוע במערכת, בשלוחה 3 

האם קיימת הזמנה.
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מודעה 
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גילאי 8-11      בקומה העליונה של אשכול הפיס רח' אבני נזר 59
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פעילויות שונות

ומגוונות
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תיפוף

פעמוני במבוקיצירת
ניסויים

חווייתיים
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בנים

שישי | ט"ו באב | 10:30שלישי | י"ב באב | 15:30

חמישי | י"ד באב | 10:30שני | י"א באב | 15:30

חמישי | י"ד באב | 15:30שלישי | י"ב באב | 10:30

10 ש"ח

11621165

11601163

11611164

אשכול פיס רח' אבני נזר 59 קומה עליונה

ימים: שני, שלישי, 

חמישי, שישי

י"א, י"ב, י"ד, ט"ו 

באב



מודעה 

טיול נחל 

עמוד

מגיל 7 
ומעלה

יום שלישי י"ב באב

�ול
אבות ובנים

מתאספים בשעה 3:15 לפנות בוקר בדיוק בנקודת היציאה, אין המתנה למאחרים. חזרה משוערת בשעה 15:30

אני (שם מלא):                                                             מספר זהות:                                        

מצהיר/ה בזאת כי ההשתתפות שלי או של מי מילדי בטיול מטעם המתנ"ס הינה באחריותי בלבד.

לא תהיה לי כל תביעה שהיא כנגד מתנ"ס מודיעין עילית או כל גורם אחר בהקשר לטיול זה.

                              תאריך:                                      חתימה:                          

> שחרית בציון הרשב"י מירון

> מסלול הליכה רטוב בנחל עמוד > מסלול הליכה בפסגת הר מירון

חובה להביא את הטופס שמצורף בתחתית העמוד מלא וחתום.

ההשתתפות מתחת לגיל 18 בליווי הורה בלבד.

יש להצטייד ב: • תפילין • אוכל • לפחות 4 ליטר מים לאדם • נעליים סגורות להליכה במים

• מגבת ובגדים להחלפה • כובע שמש • מקדם הגנה • טופס חתום מתחתית העמוד

לנוחיותכם נקודות יציאה מ-5 מוקדים, בהזמנת הכרטיסים יש לבחור הקוד המתאים לנקודת היציאה הרצויה:

(לא ניתן להחליף אוטובוס לכל אורך הטיול)

קוד 4113 > רבי יהודה הנשיא 8

קוד 4114 > רש"י פינת הריטב"א

קוד 4115 > נתיבות המשפט 111

קוד  4111 > חפץ חיים 1

קוד 4112 > אביעזרי פינת הגר"א

המחיר:
₪ 55

8

יום שלישי

י"ב באב



מודעה 

קליקרים

 

חידון ידע חינוכי ומאתגר

בשיתוף קהל, מסך וציוד חדיש.

זה לא עוד תכנית קליקרים

זו חוויה פעילה סוחפת ודרמטית.
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18:30 16:30

10 ש"ח

1155 1154

מרכז קהילתי רח' ר' יהודה הנשיא 3

יום שלישי
י"ב באב



האמנית הידועה ב. ראבד

כל אחת
יוצאת עם
תוצר ביד

בנוסף בסדנה:

האמנית שמאחורי הקלעים
מיצג אומנותי על היצירה בפלסטלינה.

בסדנת פלסטלינה
אומנותית

נסיעה
לנשים ונערות

10

5 ש"ח אימהות ובנות )בנים עד גיל 6(

ספריה עירונית רח' שערי תשובה 1

ימים שלישי 

ורביעי

י"ב-י"ג

באב

רביעי | י"ג באב | 16:30 1136שלישי | י"ב באב | 16:30 1111



מודעה 

כותל קבר 

מתאספים בנקודת היציאה של האוטובוסרחל

בשעה היעודה בדיוק, אין המתנה למאחרות.

חזרה משוערת כשש שעות לאחר היציאה.

אני (שם מלא):                                                             מספר זהות:                                        

מצהיר/ה בזאת כי ההשתתפות שלי או של מי מילדי בטיול מטעם המתנ"ס הינה באחריותי בלבד.

לא תהיה לי כל תביעה שהיא כנגד מתנ"ס מודיעין עילית או כל גורם אחר בהקשר לטיול זה.

                              תאריך:                                      חתימה:                          

חובה להביא את הטופס

שבתחתית העמוד מלא וחתום.

ההשתתפות מתחת לגיל 18 בליווי הורה בלבד.

יש להצטייד ב:

נסיעה
לנשים ונערות

יום רביעי י"ג באב, בשעה 16:00

חפץ חיים 1 (אוטובוס מס' 1) > קוד 5111

חפץ חיים 1 (אוטובוס מס' 2) > קוד 5112

יום ראשון י"ז באב, בשעה 6:30 בבוקר

חפץ חיים 1 (אוטובוס מס' 1) > קוד 5113

חפץ חיים 1 (אוטובוס מס' 2) > קוד 5114

יום חמישי כ"ח באב, בשעה 16:00

חפץ חיים 1 > קוד 5115

אביעזרי פינת הגר"א > קוד 5116

רבי יהודה הנשיא 8 > קוד 5117

רש"י פינת הריטב"א > קוד 5118

יום ראשון א' באלול, בשעה 8:30 בבוקר

חפץ חיים 1 > קוד 5119

אביעזרי פינת הגר"א > קוד 5120

רבי יהודה הנשיא 8 > קוד 5121

רש"י פינת הריטב"א > קוד 5122

נתיבות המשפט 111 > קוד 5123

ל
לו

א
ח 

ר"
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ר
ע

ח
ר"

ת 
ל

פי
ת

סיור מודרך

ברובע

בכותל המערביתפילה

תפילה
בקבר רחל

לנוחויותכם,

נקודת יציאה במועדים ובמוקדים שונים,

בהזמנת הכרטיסים יש לבחור הקוד המתאים:

• סידור

• אוכל ושתיה

• כובע שמש

• טופס חתום מתחתית העמוד

מחיר הנסיעה: ₪25

כל גיל מחוייב בכרטיס

זמנים 

שונים



איך חוצים כביש?

חקים בכדור?
איפה מש

מהם כללי הבטיחות?

מופע מרהיב לכללי בטיחות בדרכים
מאת מ. שידלובסקי

זהירים
הזה“בבשביל

מופע מוסיקלי תנועתי

12

אמהות ובנות )בנים עד גיל 6(

12:30 11:00

5 ש"ח

1113 1112

מרכז קהילתי  רח' ר' יהודה הנשיא 3

יום רביעי

י"ג באב
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בנות יסודי

10:3012:3015:00

10 ש"ח

111411161118

אשכול פיס רח' אבני נזר 59 קומה עליונה

יום רביעי
י"ג באב



הידעת?

סדנה חוויתית במיוחד!

ניצור בובות פה מתוקות

ונלמד להפעיל ולהציג באמצעותן.

מצחיק, מהנה ויצירתי!

הצגה באופן

שהבובה נראית מדברת

נקראת "דיבוב"

מפעילת תיאטרון בובות

נקראת "בובנאית"

חוויה לך �כל מי שסביבך 

אוהבת דרמה?
וגם אמנות?

כל אחת יוצאת
עם סדרה של

3 בובות!

הידעת?

! !

14

בנות היסודי

10:3012:3015:00

10 ש"ח

111511171119

אשכול פיס רח' אבני נזר 59 קומה עליונה

יום רביעי

י"ג באב



2

כּוֹן בְַּאֲחִרית יָם ה... ֶאְשׁ ם ַאָתּ ַמיִם ָשׁ ִאם ֶאַסּק לַָשּׁ
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10 ש"חבנים

אשכול הפיס רח' אבני נזר 59 קומת כניסה 

יום רביעי
י"ג באב
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13:00
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1133

1129

1125

1134

1130

1126

1135

1131

1127

1120112111221123



טמפו אקסטרררים
  צ. גרליץ

במופע תיפוף מרהיב ועוצמתי

שעוד לא חוויתן!

מאות תופים יוקרתיים

בקצב אחד בביצוע הקהל

כל אחת מקבלת תוף

דרמה קצבית אדירה

16

בנות היסודי

16:0018:00

10 ש"ח

11371138

מרכז קהילתי  רח' ר' יהודה הנשיא 3

יום רביעי

י"ג באב



מודעה 

לא ליפול

ההקרנה המבוקשת

17

ון
ש

א
ר

ע 
בו

ש

נשים ונערות

20:00

15 ש"ח

1140

מרכז קהילתי רח' ר' יהודה הנשיא 3

יום רביעי
י"ג באב



בשילוב תפאורה מושקעת,

תלבושות ססגוניות,

סיפורים היסטוריים,

מתח והרבה הומור

מגלים ”ריקוד הליצנים"

צמד הליצנים
המצחיקים והשובבים

בהופעה חיה על הבמה

בהרפתקה
חדשה!

כיצד לגמול חסד
ומה הופך

את מסיבת היומולדת
לשווה באמת...!

רי וקודרי וקוד 18

אמהות ובנות )בנים עד גיל 6(

11:0012:30

5 ש"ח

11411142

אשכול פיס רח' אבני נזר 59

יום חמישי
י"ד באב



19

ון
ש

א
ר

ע 
בו

ש

בנות היסודי

11:0012:30

10 ש"ח

11431144

מרכז קהילתי רח' ר' יהודה הנשיא 3

יום חמישי

י"ד באב



לסבתא הייתה עזה

שמאד רצתה ללכת לשדה,

אך סבתא מבוגרת וקשה לה ללכת,

לפתע רצה לקראתה ילדה...

הצגה מרתקת במיוחד בשילוב בובות עבודת יד,

מנגינות, שירים וריקודים

מעשה בעז קשה
שהפכה להיות

רכה וטובה

20

5 ש"חאמהות ובנות )בנים עד גיל 6(

ספריה עירונית רח' שערי תשובה 1

יום חמישי
י"ד באב

16:3017:30 11451146



מודעה 

אש 

בעיירה

תאטרון בובות ייחודי בהפקה מקצועית

למופע הבובות

’מעבר לוילון'!

21

ון
ש

א
ר

ע 
בו

ש

5 ש"ח אמהות ובנות )בנים עד גיל 6( 

אשכול פיס רח' אבני נזר 59

יום חמישי

י"ד באב

16:0017:30 11471148



מודעה 

להציל 

את זעליג
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זעליגלהציל את
22

10 ש"חבנים

מרכז קהילתי רח' ר' יהודה הנשיא 3

יום חמישי
י"ד באב

16:0018:00 11491150



הקרנה
מרתקת ומרגשת

23

ון
ש

א
ר

ע 
בו

ש

בנים מגיל 13

20:00

10 ש"ח

1151

מרכז קהילתי רח' ר' יהודה הנשיא 3

יום חמישי

י"ד באב



מופע חוויתי
בשילוב מגוון רחב

של בעלי חיים
שאף פעם לא ראיתם!

בואו להנות
במופע
החיות

24

5 ש"חאבות ובניםאמהות ובנות )בנים עד גיל 6(

10:3012:00 11521153

מרכז קהילתי רח' ר' יהודה הנשיא 3

יום שישי 

ט"ו באב



שבוע שני
י"ז אב - כ"ב אב

ם
י

הפתעות



מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

10 ש"ח

2111 11:30

 בנות היסודי 

הקרנה חדשה

26

יום ראשון
י"ז באב



ש. בלזם בתכנית בלונים מתוקה

5 ש"ח אמהות ובנות )בנים עד גיל 6( 

אשכול פיס רח' אבני נזר 59

11:0012:30 21122113

ני
ש

ע 
בו

ש

27

יום ראשון
י"ז באב



הצגה חינוכית עם סיפורותי

בהומור, בחן ובשיתוף הקהל,
מוישלה ודוד נחום ילמדו אותנו

איך להיותאיך להיות
בשמחהבשמחה

בשילוב הקרנה אורקולית על נחום איש גמזו

5 ש"ח אמהות וילדים )גילאי 3-7( 

ספריה עירונית רח' שערי תשובה 1

16:3017:30 21142115

28

יום ראשון
י"ז באב



10 ש"ח בנים 

מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

16:0017:30 21162117

ני
ש

ע 
בו

ש

29

יום ראשון
י"ז באב



10 ש"ח

2120

נשים ונערות

20:00

   

 

מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

30

יום ראשון
י"ז באב



השמחה בעליה לרגל, הכמיהה והגעגועים לבית המקדש, על רקע חוצפתם 

בעלילה  לכם  מחכים  ועוד  אלו  כל   - הסנהדרין  חכמי  כנגד  הצדוקים  של 

סוערת, חינוכית ומוזיקלית עם מנחם שרון ויצחק שווה.

מיוחד עבור שנת הקהל!

10 ש"ח בנים 

מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

11:0012:30 21212122

ני
ש

ע 
בו

ש

31

יום שני
י"ח באב



מודעה עץ 

של נתינה

 

5 ש"חאבות ובניםאמהות ובנות )בנים עד גיל 6(

11:0012:30 21232124

אשכול פיס רח' אבני נזר 59

32

יום שני
י"ח באב



ח. גודמן מגישה:

תחרויות

אטרקטיביות

הפעלה

בקצב מסעיר

הצגה חיה על הבמה

בשילוב הקהל

נמשוך כולן יחד, בשיא האנרגיה,

עם הרבה צחוק... עד שיצא!!!

התכנית ללא מסך כלל!

להיט!
בובת הגזר

הע�ית

5 ש"ח בנות היסודי 

אשכול פיס רח' אבני נזר 59

16:0017:30 21252126

ני
ש

ע 
בו

ש

33

יום שני
י"ח באב



  

מ

לנו

נשים ונערות

35 ש"ח 30 ש"ח

מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

16:0020:00 21272128

34

יום שני
י"ח באב



מודעה טיול 

חצבאני

מגיל 7 
ומעלה

יום שלישי י"ט באב

�ול
אבות ובנים

מתאספים בשעה 3:15 לפנות בוקר בדיוק בנקודת היציאה, אין המתנה למאחרים. חזרה משוערת בשעה 15:30

אני (שם מלא):                                                             מספר זהות:                                        

מצהיר/ה בזאת כי ההשתתפות שלי או של מי מילדי בטיול מטעם המתנ"ס הינה באחריותי בלבד.

לא תהיה לי כל תביעה שהיא כנגד מתנ"ס מודיעין עילית או כל גורם אחר בהקשר לטיול זה.

                              תאריך:                                      חתימה:                          

> תפילת שחרית בציון חוני המעגל

> מסלול הליכה רטוב בשמורת נחל שניר-חצבאני > מסלול הליכה במצפה אופיר

חובה להביא את הטופס שמצורף בתחתית העמוד מלא וחתום.

ההשתתפות מתחת לגיל 18 בליווי הורה בלבד.

יש להצטייד ב: • תפילין • אוכל • לפחות 4 ליטר מים לאדם • נעליים סגורות להליכה במים

• מגבת ובגדים להחלפה • כובע שמש • מקדם הגנה • טופס חתום מתחתית העמוד

לנוחיותכם נקודות יציאה מ-5 מוקדים, בהזמנת הכרטיסים יש לבחור הקוד המתאים לנקודת היציאה הרצויה:

(לא ניתן להחליף אוטובוס לכל אורך הטיול)

קוד 4118 > רבי יהודה הנשיא 8

קוד 4119 > רש"י פינת הריטב"א

קוד 4120 > נתיבות המשפט 111

קוד  4116 > חפץ חיים 1

קוד 4117 > אביעזרי פינת הגר"א

המחיר:
₪ 55

יום שלישי
י"ט באב



הקרנה בעלילה בלתי נשכחת

10 ש"ח

2129

 בנות היסודי 

11:30

מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

36

יום שלישי
י"ט באב



הביצה 

שהתחפשה

נ. ברנשטיין

במופע בובות

מיוחד:

סיפור מרתק, בובות ענקיות ומיוחדות

מסר שלוקחים הביתה.

הביצה
שהתחפשה

5 ש"ח אמהות ובנות )בנים עד גיל 6( 

אשכול פיס רח' אבני נזר 59

11:0012:30 21302131

ני
ש

ע 
בו

ש

37

יום שלישי
י"ט באב



השבת 

אבידה

בשילוב בובות עבודת יד,

מנגינות, שירים וריקודים

השבת אבידה

יום אחד לרבי חנינא בן דוסא מגיעים תרנגולים לחצר,

הנכדים רוצים את התרנגולים, אך

סבא וסבתא מסבירים להם שצריך להשיב את האבידה...

מה עשה רבי חנינא?

את זאת נדע

בהצגה

המרתקת!

5 ש"ח אמהות וילדים )גילאי 3-7( 

ספריה עירונית רח' שערי תשובה 1

16:3017:30 21322133

38

יום שלישי
י"ט באב



במבט 

לאחור

10 ש"ח בנות היסודי 

אשכול פיס רח' אבני נזר 59

16:0018:00 21342135

ני
ש

ע 
בו

ש

39

יום שלישי
י"ט באב



הצגה חיה
בשילוב מסך

10 ש"ח בנים 

מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

16:0018:00 21362137

40

יום שלישי
י"ט באב



 

 

 :

 

הקרנה עלילתית המצולמת בחו"ל
בשילוב תיעוד אותנטי של סיפור חיים נוגע

ני
ש

ע 
בו

ש

41

נשים

20:00

25 ש"ח

2139

מרכז קהילתי רח' ר' יהודה הנשיא 3

יום שלישי
י"ט באב



ש. יעקובוביץ מגישה
הפעלות שאי אפשר לשכוח!

מלאה בקצב, שמחה והנאה מרובה

בשילוב הקרנה עלילתית עוצרת נשימה

10 ש"ח

2140

 בנות היסודי 

11:30

מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

42

יום רביעי
כ' באב



פעמון של 

שמחה

רועי עוקב מגיש:

פעמ ן
שלשמחה

מחזמר מרתק ומרגש מלא באמונה

שבו תגלו את סוד השמחה

והכל על במה אחתתפאורה ותאורה צבעוניתבובות מיוחדות ונפלאות,שלל דמויות, שילוב של

5 ש"ח בנים 

אשכול פיס רח' אבני נזר 59

11:0012:15 21412142

ני
ש

ע 
בו

ש

43

יום רביעי
כ' באב



5 ש"ח אמהות ובנות )בנים עד גיל 6( 

אשכול פיס רח' אבני נזר 59

16:30

16:00

| אידישיום חמישי כ"א באב

17:30יום רביעי כ' באב

2154

21432144

44

ימים רביעי 

וחמישי
כ' -כ"א 

באב



נצא למסע הרפתקני בלב הג'ונגל,
נגלוש במפלים, נצפה בהר געש מתפרץ,

שם נפגוש את האינדיאנים היהודים
דוברי אידיש צאצאי המגורשים מספרד.

בס"ד

יצחק כרמלי מגיש:

המסע
ְלגּוָאֵטָמָלה

10 ש"ח בנים 

מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

16:0018:00 21452146

ני
ש

ע 
בו

ש

45

יום רביעי
כ' באב



מפי הרב ישי גליקסמן שליט“א

הרצאה חיה משולבת בדגמים אלקטרוניים ובמצגת

למידה חוויתית שלאחריה היקום יראה אחרת!

הרצאה בשילוב מצגת מרתקת ומעמיקה

אבות ובנים מוזמנים לשעה של חוויה!

חילופי
יום ולילה

ועוד

תקופות
ומזלות

ליקוי
חמה

סוד
העיבור

טרום
המבול

הבנת סוגיות מורכבות בגמרא בנושאים:

10 ש"ח

2147

בנים מגיל 13

20:00

אשכול פיס רח' אבני נזר 59

46

יום רביעי
כ' באב



א. אינהורן מגישה:

�
��

� .�

הפקת הענק המבוקשת חוזרת

הפעם על מסך בלבד ללא קטעי במה!

ני
ש

ע 
בו

ש

47

יום רביעי
כ' באב

נשים ונערות

20:00

10 ש"ח

2148

מנחת שלמה 3



הקרנה עלילתית, ערכית ועוצרת נשימה,

שתשאיר אותך מרותקת עד לסוף המפתיע

10 ש"ח

2149

 בנות היסודי 

11:30

מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

48

יום חמישי
כ"א באב



 

0
5
0
4
1
1
9
5
7
9

שמירת סוד ולדון לכף זכותותטמיע בלבם את חשיבות השלום,שתלווה את עולמם של הילדיםעלילה מרגשת ומשעשעת

• שילוב מסך ובמה •

5 ש"חאמהות ובנות )בנים עד גיל 6(

אשכול פיס רח' אבני נזר 59

11:0012:30 21502151

ני
ש

ע 
בו

ש

49

יום חמישי
כ"א באב



הצגה חינוכית עם סיפורותי ושימחלה

עם הרבה הומור ובשיתוף הקהל,

בשילוב הקרנה אור קולית:

השפן שהפך
להיות ותרן

נלמד יחד לחיות בשלום

5 ש"ח אמהות וילדים )גילאי 3-7( 

ספריה עירונית רח' שערי תשובה 1

16:3017:30 21522153

50

יום חמישי
כ"א באב



הליכה

על חבל
דק

10 ש"ח בנים 

מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

16:0018:00 21552156

ני
ש

ע 
בו

ש

51

יום חמישי
כ"א באב



גבולות 

הארץ

הרב אלחנן בקרמן שליט"א

מחבר הספר משנת השדה      

• מהו קו 30?

• היכן הוא נחל 

צין? • מהי 

שיטת מרן 

הגרי"ש אלישיב 

זצ"ל? • מהי 

שיטת מרן הגר"ח 

קניבסקי זצ"ל?

• מה ההבדלים בפועל 

בין ועדות הכשרות?

• מהי ערבה צפונית וערבה 

דרומית? • היכן הוא נחל 

ערבה ומהו "מזרח לנחל ערבה"? 

לראשונה:

מסע מוסרט מקצועי לאורך 

גבול ארץ ישראל לפי 

השיטות השונות. 

הסרטות נדירות, 

חלקן מעבר לגדר 

המערכת 

באישור 

מיוחד. 

מסע מצולם
בגבולות

ארץ ישראל

אברכים ובני ישיבות מגיל 18

20:00

10 ש"ח

2157

מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

52

יום חמישי
כ"א באב



דרמה סוחפת ועוצרת נשימה

מלאת הומור ומסרים לחיים

עם 2 מציגים על הבמה

שימו לב!

מופע זה

מתקיים גם

באידיש

שרוליק של הילדים מגיש:

10 ש"ח בנים

מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

10:3012:00 | אידיש21582159

ני
ש

ע 
בו

ש

53

יום שישי
כ"ב באב



שבוע שלישי
כ"ד אב - כ"ט אב

קיץ
מרענן



55

שי
לי

ש
ע 

בו
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 בנות היסודי 

11:30

10 ש"ח

3111

מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

יום ראשון
כ"ד באב



הפעלת 

זה"ב - 

מאיר 

טולקוף

בשילוב הומור,
עיצוב בלונים,

כדורים, חבלים ולהטוטנות

תוך לימוד והמחשת החשיבות על הזהירות בדרכים.

מאיר טולקוף מגיש:

10 הכללים
לזהירות בדרכים

חינוכי וחוויתי בנושא מופע
56

5 ש"ח אבות ובנים 

מרכז קהילתי רח' ר' יהודה הנשיא 3

11:0012:30 31123113

יום ראשון
כ"ד באב



האמנית הידועה ב. ראבד

כל אחת
יוצאת עם
תוצר ביד

בנוסף בסדנה:

האמנית שמאחורי הקלעים
מיצג אומנותי על היצירה בפלסטלינה.

בסדנת פלסטלינה
אומנותית

57
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 אמהות וילדים )גילאי 3-7( 

16:30

5 ש"ח

3114

ספריה עירונית רח' שערי תשובה 1

יום ראשון
כ"ד באב



ביצועים מדהימים באמצעות

אינטואיציה מפותחת וטכניקות ייחודיות

כיפוף מתכות, זיהוי חפצים ומסמכים

בעיניים מכוסות ועוד ועוד

מופע ט�תיה ייחודי
שלא ישאיר אתכם אדישים

58

10 ש"חבנים

מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

16:0018:00 31153116

יום ראשון
כ"ד באב



  

  

 

                      

מה קורה כשעלילה שלמה
מתרחשת בתוך עיר מבלונים?

איך נשלוט
על רגשותינו?

ואיך יוצרים
אוירה טובה?

  

תכנית חדשהתכנית חדשה
המשלבת הקרנה עלילתית מרתקת

עם פעילות סוחפת ומקפיצה
ומסר חינוכי לקחת הביתה

59
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 אמהות ובנות )בנים עד גיל 5( 

16:00

5 ש"ח

3117

מרכז קהילתי רח' ר' יהודה הנשיא 3

יום ראשון
כ"ד באב



 בנות היסודי 

17:30

10 ש"ח

3118

מרכז קהילתי רח' ר' יהודה הנשיא 3

60

יום ראשון
כ"ד באב



61
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 נערות 

20:00

10 ש"ח

3119

 מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3 

יום ראשון
כ"ד באב



מצגת מרתקת מאת

הרב אלחנן בקרמן שליט"א
מחבר הספר משנת השדה

גידולי מים

איך מגדלים ירקות ללא אדמה? 

שיטות גידולי המים – 'הידרופוניקה' המתקדמות.

החזון  מרן  של  פעלו  הכמוסים.  המקצוע  סודות 

שומרי  לטובת  המים  גידולי  לעידוד  זצ"ל  איש 

אלו  ירקות  האם  ההלכתים:  הנידונים  שביעית. 

לגדלם  מותר  האם  ומעשרות?  בתרומות  חייבים 

בשנת השמיטה?

המשוכללים  הגידול  מבתי  מרתקות  הסרטות 

ביותר בעולם  בהם מגדלים ירקות ללא אדמה!

ההלכתי.  והחלק  המקצועי  החלק  על  הסבר 

בנושא  רב  בידע  המעשירה  מרתקת  הרצאה 

ועוד  הפוטוסינתזה  תהליך  הצומח,  גידול  יסודות 

ונידונו  רבות  להלכות  הנוגעים  חשובים  נושאים 

בספרי פוסקי זמננו.

אברכים ובני ישיבות מגיל 18

20:00

10 ש"ח

3120

מרכז קהילתי רח' ר' יהודה הנשיא 3

62

יום ראשון
כ"ד באב



גימבורי 

ומתנפחים

3-10

מתנפחיםמתחם

 אמהות ובנות )בנים עד גיל 6( 

11:00-12:3016:00-17:30

14:00-15:3018:00-19:30

5 ש"ח

31213127

31263128

 מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3 

בנים

63
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יום שני
כ"ה באב



בס"ד

חוויה יחודית שתשאיר אתכם פעורי פה!!!שחר ושוקי

הם גם מארחים את סבא, סיגי, תינוק במבה, ועוד...
עם שני מתנדבים מהקהל עוטי מסכות משעשעות!

שחר, שוקי והחברים אהובי הילדים
מדברים, צוחקים, שרים ולומדים

בהומור סוחף
ולא דרך הפה...

10 ש"ח אבות ובנים 

מרכז קהילתי רח' ר' יהודה הנשיא 3

11:0012:30 31223123

64

יום שני
כ"ה באב



5 ש"ח אמהות ובנות )בנים עד גיל 6( 

ספריה עירונית רח' שערי תשובה 1

16:3017:30 31243125
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יום שני
כ"ה באב



ריץ-רץ, תכנית כזו מגיעה לכן ביושר!

קטעי צפיה מלאי הומור, הווי ומתח

10 ש"חבנות היסודי

מרכז קהילתי רח' ר' יהודה הנשיא 3

16:0018:00 31293130

66

יום שני
כ"ה באב



חכמת 

הפנים

?�מהי שפת גו� של שקרני

אי� נגרו� למר לחדור
?�ולהפעיל אחרי

אילו תנועות גו� יגרמו
לאד� שמולנו להרגיש בנח,

וייצרו אמו�?

הרצאה מרתקת שתתן לכם הצצה אמיתית
אל עצמכם ואל הסובבים אתכם
בשילוב מצגת חדשנית ומרתקת,

משולבת עם מקורות, תמונות וקטעי מצגת יחודיים

חכמת הפנים
בהנחיית המחנך

הרב יהודה צין
ניתוח פנים
בזמן אמת

אינטרקציה
עם הקהל

בנים

20:30

10 ש"ח

3131

מרכז קהילתי רח' ר' יהודה הנשיא 3

67
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יום שני
כ"ה באב



טיול אבות 

ובנים - נחל 

כזיב

מגיל 7 
ומעלה

יום שלישי כ"ו באב

�ול
אבות ובנים

מתאספים בשעה 3:15 לפנות בוקר בדיוק בנקודת היציאה, אין המתנה למאחרים. חזרה משוערת בשעה 15:30

אני (שם מלא):                                                             מספר זהות:                                        

מצהיר/ה בזאת כי ההשתתפות שלי או של מי מילדי בטיול מטעם המתנ"ס הינה באחריותי בלבד.

לא תהיה לי כל תביעה שהיא כנגד מתנ"ס מודיעין עילית או כל גורם אחר בהקשר לטיול זה.

                              תאריך:                                      חתימה:                          

> תפילת שחרית בעכו > עצירה לארוחת בוקר בפארק נהריה

> מסלול הליכה רטוב בנחל כזיב >  מסלול הליכה במערת קשת

חובה להביא את הטופס שמצורף בתחתית העמוד מלא וחתום.

ההשתתפות מתחת לגיל 18 בליווי הורה בלבד.

יש להצטייד ב: • תפילין • אוכל • לפחות 4 ליטר מים לאדם • נעליים סגורות להליכה במים

• מגבת ובגדים להחלפה • כובע שמש • מקדם הגנה • טופס חתום מתחתית העמוד

לנוחיותכם נקודות יציאה מ-5 מוקדים, בהזמנת הכרטיסים יש לבחור הקוד המתאים לנקודת היציאה הרצויה:

(לא ניתן להחליף אוטובוס לכל אורך הטיול)

קוד 4123 > רבי יהודה הנשיא 8

קוד 4124 > רש"י פינת הריטב"א

קוד 4125 > נתיבות המשפט 111

קוד  4121 > חפץ חיים 1

קוד 4122 > אביעזרי פינת הגר"א

המחיר:
₪ 55

יום שלישי
כ"ו באב



מעגל 

מתופפים
 

משולבת עם משחקי קצב, שירה,

חידונים וסיפורים

10 ש"ח בנים 

 מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3 

11:0012:30 31333134
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דשא של 

מתנות

10 ש"חבנות היסודי

מרכז קהילתי רח' ר' יהודה הנשיא 3

11:0012:30 31353136

הקרנה עלילתית מרתקת,
משולבת בהפעלה אטרקטיבית וסוחפת!!

70

יום שלישי
כ"ו באב



בואו לשנן את כללי הבטיחות בדרכים
בשירה, בנגינה, בתנועה

ובליווי אביזרים מרהיבים!

מופע חוויתי במיוחד בשיתוף הקהל.

 אמהות ובנות )בנים עד גיל 6( 

16:3017:30

5 ש"ח

31383139

מרכז קהילתי רח' ר' יהודה הנשיא 3

71

שי
לי

ש
ע 

בו
ש

יום שלישי
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סוד החיים 

הפשוטים

ם י ע ג ר ת  ו פ ס ו א ש ם  י ל י מ ו  • ת  י ר ו ק מ ה  ק י ס ו מ  • ם  י ר כ ו מ ם  י ר י ש

נשיפה: א. אורבך
תופים: מ. רהט

הרכב כלי:
קלידים: א. דוקלר

מארחת את 

ש. גרוס  | ש. סיקרון

בשירה וביצירה

סוד החיים הפשוטים

במופע:

ש. נשיאש. נשיא

ניהול אמנותי:

25 ש"חנשים ונערותנערות 20 ש"ח

17:0020:00 31373140

מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

72

יום שלישי
כ"ו באב



בצלאל 

הקוסם 

מופעי קסמים ואילוזיות
מקוריים וייחודיים

המתאימים לכל הגילאים

בצלאל
הקוסם

בצלאל
הקוסם

10 ש"ח בנים 

מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

11:0012:30 31423143
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10 ש"חבנות היסודי

מרכז קהילתי רח' ר' יהודה הנשיא 3

11:0012:30 31443145

בציר ג� ב

 •

74

יום רביעי
כ"ז באב



בציר בכרם 

אוצר בי"ד

במושב יסודות בכרם אוצר בי"ד

לאבות ובנים
מגיל 9 ומעלה

המחיר:
₪ 30

בליווי הדרכה בשטח,
מבחינה הלכתית ואגרונומית

מנחה בסיום הפעילות בבית הכנסת במושב נצר חזני

�דנת
הטבעה בחימר

ג� בכר� �מו� מושבת,
בציר 

מלאי� �ל�לה לקחת הביתה
מ

נושא פר�י�חידו� אטרקטיבי
לכל משתת�ארטיק

אני (שם מלא):                                                             מספר זהות:                                        

מצהיר/ה בזאת כי ההשתתפות שלי או של מי מילדי בטיול מטעם המתנ"ס הינה באחריותי בלבד.

לא תהיה לי כל תביעה שהיא כנגד מתנ"ס מודיעין עילית או כל גורם אחר בהקשר לטיול זה.

                              תאריך:                                      חתימה:                          

יש להצטייד ב:

• 2 ליטר מים לאדם לפחות • כובע שמש חובה • מקדם הגנה • נעליים סגורות • טופס חתום מתחתית העמוד

לנוחיותכם – מספר מוקדי העלאה לאוטובוסים משכונות העיר,

יש להזמין הקוד המתאים לנקודת היציאה הרצויה:

רבי יהודה הנשיא 8 > 4130 / 4131

רש"י פינת הריטב"א > קוד 4132 / 4133

נתיבות המשפט 111 > קוד 4134 / 4135 / 4136

חפץ חיים 1 > קוד  4126 / 4127

יציאה מהעיר - כיכר השבטים > קוד 4128

אביעזרי פינת הגר"א > קוד 4129 

חוויה של פעם בשבע שנים!

0
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יום רביעי
כ"ז באב



10 ש"ח בנים 

מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

16:0017:30 31463147

76

יום רביעי
כ"ז באב



עם ש. זילברברג

5 ש"ח אמהות ובנות )בנים עד גיל 6( 

מרכז קהילתי רח' ר' יהודה הנשיא 3

16:0017:30 31483149
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בימוי: ש. כהנא הפקה: מ. בן פורת שחקניות: ·צ. כהן ·נ. אביטבול·י. רוזנטל ·ר. נגר

מוזיקה: א. רצון תלבושות: א. גור תפאורה: ע. יצחק אימון ווקאלי: ש. דשבסקי הגברה ותאורה: ד. אלוני

ש. כהנא מגישה:

החולמת, אחותה המציאותית, אמן הדאגנית והשדכנית העסקנית

10 ש"ח נשים ונערות 

מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

20:003150

78

יום רביעי
כ"ז באב



מ. יעקובוביץ וש. קון מגישות:

הקרנה מסעירה ומרגשת לבנות היסודי

בנות היסודי

11:30

10 ש"ח

3152

מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3
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מופע חיות

תוכים גדולים מדברים, תוכים בינוניים צבעוניים, נחשי ענק, צבי ענק,
העכביש הכי גדול בעולם, לטאות ענק, ועוד הפתעות...

מגוון ענק של בעלי חיים:

חוויתי
ומענין!

5 ש"חאבות ובנים אמהות ובנות )בנים עד גיל 6( 

מרכז קהילתי רח' ר' יהודה הנשיא 3

11:0012:30 31533154

80

יום חמישי
כ"ח באב



עם עופר הלוי וצוות מציגים מורחב.

10 ש"חבנים

מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

16:0018:00 31553156
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10 ש"ח בנות היסודי 

מרכז קהילתי רח' ר' יהודה הנשיא 3

16:0017:30 31573158

82

יום חמישי
כ"ח באב



הקרנה

 נשים ונערות 

20:00

30 ש"ח

3159

מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3
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עםבשבילי הספארי

המחנך ר' יוסלה אייזנבך

10 ש"ח בנים 

מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3

10:3012:00 31603161

84

יום שישי
כ"ט באב



שבוע רביעי
א' אלול - ד' אלול



נשים ונערות מגיל 20נערות 

 

 

מוקדש בהערכה

45 ש"ח 35 ש"ח

 מרכז פיס קהילתי רח' מנחת שלמה 3 

16:0020:00 71117112

86

יום שלישי
ג' באלול



מוקדש בהערכה

סדנאות 

להב"ה

בואי לסכם את חוויות הקיץ בתוצר דיגיטלי מרהיב
המודפס באיכות גבוהה

עיצוב קולאז'
המורכב מתמונות משפחתיות

A3 מודפס על קאפה בגודל

שלישי ג' אלול

כיתות ד'-ה'

9:30-11:00

₪ 10

קוד 6113

שלישי ג' באלול

כיתות ו'-ז'

11:30-13:00

₪ 10

קוד 6114

רביעי ד' אלול

כיתות ד'-ה'

11:30-13:00

₪ 10

קוד 6116

רביעי ד' אלול

כיתות ו'-ז'

9:30-11:00

₪ 10

קוד 6115

עיצוב קולאז'
המורכב משלוש תמונות

מודפס על מגנט בגודל 30*15 

קולאז' אחד
יותר מאלף מילים...

הסדנאות יתקיימו במרכז להב"ה

במבנה אשכול הפיס רח' אבני נזר 59, קומת כניסה.

ראשון א' אלול

כיתות ח'

10:00-13:00

₪ 20

קוד 6111

שני ב' אלול

בנות תיכון

10:00-13:00

₪ 20

קוד 6112

יש להצטייד באונקי עם התמונות הנבחרות

0
5
4
.8
5
2
0
4
3
3



10 ש"ח  בנים כתות ג'- ח' 

מכל מקום מחוברים לקו מלא בתוכן
שיעורים        סיפורים        חידונים       פרסים

 הרב יוסלה
אייזנבך

 הרב שלמה
מילר

 הרב חיים
הופקוביץ

 הרב שבח
שוורץ

הרב משה 
פרנקל

מנוי אישי – הספק לימוד יומי, לכל יום מימי בין הזמנים 
מאזינים ונכנסים להגרלות.

פרסים שווים!! אופניים, רחפנים ועוד

הקו פעיל החל מיום ב' י״א  אב ועד  יום ו' כ״ט אב 
הקו מתאים לילדי כיתות ג' עד ח'

הקו של בין הזמנים
לילדי הת״תים

בס״ד

מיוחד לילדי מודיעין עילית

ועוד ועוד
הפתעות

אצל סבא וסבתאבטיולבאוטובוסבבית

 חידון קליקרים עם חזקי רייך
מלחמת מוחות

 מזמינים מנוי במערכת "אשראי העיר",
ונהנים כל בין הזמנים מתכנים יומיומיים בקו:

079-4693099

סיפורים 
בהמשכים 

חידון 
קליקרים 

שבועי 
פרשת 
משניותשבוע

7777 כל ימי בין הזמנים

88

כל ימי בין 

הזמנים



קוד אולםקהל יעדשם המופע
יום מחירלהזמנה

שעת תאריךבשבוע
שבועהתחלה

כיף וחומר
 בנים בגילאי 

 8-11

אשכול פיס

רח' אבני נזר 59 קומה עליונה
15:30י"א באבשני 10 ₪ 1160

 טיולי אבות ובנים - 

מירון ונחל עמוד 
י"ב באבשלישי5 4111₪ חפץ חיים 1  אבות ובנים 

3:15 

בבוקר

 טיולי אבות ובנים - 

מירון ונחל עמוד 
י"ב באבשלישי5 4112₪ אביעזרי פינת הגר"א  אבות ובנים 

3:15 

בבוקר

 טיולי אבות ובנים - 

מירון ונחל עמוד 
י"ב באבשלישי5 4113₪ רבי יהודה הנשיא 8  אבות ובנים 

3:15 

בבוקר

 טיולי אבות ובנים - 

מירון ונחל עמוד 
י"ב באבשלישי5 4114₪  רש"י פינת הריטב"א  אבות ובנים 

3:15 

בבוקר

 טיולי אבות ובנים - 

מירון ונחל עמוד 
י"ב באבשלישי5 4115₪ נתיבות המשפט 111  אבות ובנים 

3:15 

בבוקר

כיף וחומר
  בנים בגילאי 

  8-11

אשכול פיס

רח' אבני נזר 59 קומה עליונה
10:30י"ב באבשלישי 10 ₪ 1161

כיף וחומר
  בנים בגילאי 

   8-11

אשכול פיס

רח' אבני נזר 59 קומה עליונה
15:30י"ב באבשלישי 10 ₪ 1162

בומרנג תוכנית 

קליקרים
בנים

מרכז קהילתי

רח' ר' יהודה הנשיא 3
16:30י"ב באבשלישי 10 ₪ 1154

בומרנג תוכנית 

קליקרים
בנים

מרכז קהילתי

רח' ר' יהודה הנשיא 3
18:30י"ב באבשלישי 10 ₪ 1155

סדנת פלסטלינה
 אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6(

ספריה עירונית

רח' שערי תשובה 1
16:30י"ב באבשלישי5 1111₪

 נסיעה לנשים ובנות 

- כותל וקבר רחל 
16:00י"ג באברביעי 25 5111₪ חפץ חיים 1 )אוטובוס 1(  נשים ובנות 

 נסיעה לנשים ובנות 

- כותל וקבר רחל 
16:00י"ג באברביעי 25 5112₪ חפץ חיים 1 )אוטובוס 2(  נשים ובנות 

זהירים בשביל 

הזה"ב

אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6(

מרכז קהילתי

רח' ר' יהודה הנשיא 3
11:00י"ג באברביעי 5 1112₪

זהירים בשביל 

הזה"ב

אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6(

מרכז קהילתי

רח' ר' יהודה הנשיא 3
12:30י"ג באברביעי 5 1113₪

בנות היסודיסדנת אוריגמי
אשכול פיס

רח' אבני נזר 59 קומה עליונה
10:30י"ג באברביעי  10 ₪ 1114

בנות היסודיסדנת אוריגמי
אשכול פיס

רח' אבני נזר 59 קומה עליונה
12:30י"ג באברביעי  10 ₪ 1116

בנות היסודיסדנת אוריגמי

אשכול פיס

רח' אבני נזר 59 קומה 

עליונה

15:00י"ג באברביעי  10 ₪ 1118

בנות היסודיסדנת בובונאות
אשכול פיס

רח' אבני נזר 59 קומה עליונה
10:30י"ג באברביעי  10 ₪ 1115

בנות היסודיסדנת בובונאות

אשכול פיס

רח' אבני נזר 59 קומה 

עליונה

12:30י"ג באברביעי  10 ₪ 1117

בנות היסודיסדנת בובונאות
אשכול פיס

רח' אבני נזר 59 קומה עליונה
15:00י"ג באברביעי  10 ₪ 1119

מסע במציאות 

מדומה
בנים

אשכול הפיס רח' אבני נזר 

59 קומת כניסה 
10:00י"ג באברביעי  10 ₪ 1120

מסע במציאות 

מדומה
בנים

אשכול הפיס

רח' אבני נזר 59 קומת כניסה 
10:45י"ג באברביעי  10 ₪ 1121

מסע במציאות 

מדומה
בנים

אשכול הפיס

רח' אבני נזר 59 קומת כניסה 
11:30י"ג באברביעי  10 ₪ 1122

מסע במציאות 

מדומה
בנים

אשכול הפיס

רח' אבני נזר 59 קומת כניסה 
12:15י"ג באברביעי  10 ₪ 1123

מסע במציאות 

מדומה
בנים

אשכול הפיס

רח' אבני נזר 59 קומת כניסה  
13:00י"ג באברביעי  10 ₪ 1124
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קוד אולםקהל יעדשם המופע
יום מחירלהזמנה

שעת תאריךבשבוע
שבועהתחלה

מסע במציאות 

מדומה
בנים

אשכול הפיס

רח' אבני נזר 59 קומת כניסה  
13:45י"ג באברביעי  10 ₪ 1125

מסע במציאות 

מדומה
בנים

אשכול הפיס

רח' אבני נזר 59 קומת כניסה 
14:30י"ג באברביעי  10 ₪ 1126

מסע במציאות 

מדומה
בנים

אשכול הפיס

רח' אבני נזר 59 קומת כניסה 
15:15י"ג באברביעי  10 ₪ 1127

מסע במציאות 

מדומה
בנים

אשכול הפיס

רח' אבני נזר 59 קומת כניסה  
16:00י"ג באברביעי  10 ₪ 1128

מסע במציאות 

מדומה
בנים

אשכול הפיס

רח' אבני נזר 59 קומת כניסה 
16:45י"ג באברביעי  10 ₪ 1129

מסע במציאות 

מדומה
בנים

אשכול הפיס

רח' אבני נזר 59 קומת כניסה  
17:15י"ג באברביעי  10 ₪ 1130

מסע במציאות 

מדומה
בנים

אשכול הפיס

רח' אבני נזר 59 קומת כניסה 
18:00י"ג באברביעי  10 ₪ 1131

מסע במציאות 

מדומה
בנים

אשכול הפיס

רח' אבני נזר 59 קומת כניסה 
18:45י"ג באברביעי  10 ₪ 1132

מסע במציאות 

מדומה
בנים

אשכול הפיס

רח' אבני נזר 59 קומת כניסה  
19:30י"ג באברביעי  10 ₪ 1133

מסע במציאות 

מדומה
בנים

אשכול הפיס

רח' אבני נזר 59 קומת כניסה 
20:15י"ג באברביעי  10 ₪ 1134

מסע במציאות 

מדומה
בנים

אשכול הפיס

רח' אבני נזר 59 קומת כניסה 
21:00י"ג באברביעי  10 ₪ 1135

סדנת פלסטלינה
 אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6(

ספריה עירונית

רח' שערי תשובה 1
16:30י"ג באברביעי 5 1136₪

בנות היסודיפעילות תיפוף
מרכז קהילתי

רח' ר' יהודה הנשיא 3
16:00י"ג באברביעי  10 ₪ 1137

בנות היסודיפעילות תיפוף
מרכז קהילתי

רח' ר' יהודה הנשיא 3
18:00י"ג באברביעי  10 ₪ 1138

לא ליפול 2 - 

הקרנה
נשים ונערות

מרכז קהילתי

רח' ר' יהודה הנשיא 3
20:00י"ג באברביעי  15 1140₪

כיף וחומר
  בנים בגילאי 

  8-11

אשכול פיס

רח' אבני נזר 59 קומה עליונה
10:30י"ד באבחמישי  10 ₪ 1163

כיף וחומר
   בנים בגילאי 

   8-11

אשכול פיס

רח' אבני נזר 59 קומה עליונה
15:30י"ד באבחמישי 10 ₪ 1164

ריוקוד הליצנים
אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6(

אשכול פיס

רח' אבני נזר 59
11:00י"ד באבחמישי5 1141₪

ריוקוד הליצנים
אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6(

אשכול פיס

רח' אבני נזר 59
12:30י"ד באבחמישי5 1142₪

בנות תשבר - 

הקרנה והפעלה
 בנות היסודי 

מרכז קהילתי

רח' ר' יהודה הנשיא 3
11:00י"ד באבחמישי 10 ₪ 1143

בנות תשבר - 

הקרנה והפעלה
 בנות היסודי 

מרכז קהילתי

רח' ר' יהודה הנשיא 3
12:30י"ד באבחמישי 10 ₪ 1144

מעשה בעז -

 שעת סיפור

 אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6( 

ספריה עירונית

רח' שערי תשובה 1
16:30י"ד באבחמישי5 1145₪

מעשה בעז - 

שעת סיפור

אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6(

ספריה עירונית

רח' שערי תשובה 1
17:30י"ד באבחמישי5 1146₪

אש בעיירה -

מופע בובות

 אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6( 

אשכול פיס

רח' אבני נזר 59
16:00י"ד באבחמישי5 1147₪

אש בעיירה -

מופע בובות

 אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6( 

אשכול פיס

רח' אבני נזר 59
17:30י"ד באבחמישי5 1148₪

להציל את זעליג - 

הצגה
בנים

מרכז קהילתי

רח' ר' יהודה הנשיא 3
16:00י"ד באבחמישי 10 ₪ 1149

להציל את זעליג - 

הצגה
בנים

מרכז קהילתי

רח' ר' יהודה הנשיא 3
18:00י"ד באבחמישי 10 ₪ 1150

בנים מגיל 13מסע אל החלל
מרכז קהילתי

רח' ר' יהודה הנשיא 3
20:00י"ד באבחמישי 10 ₪ 1151
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קוד אולםקהל יעדשם המופע
יום מחירלהזמנה

שעת תאריךבשבוע
שבועהתחלה

כיף וחומר
  בנים בנים 

בגילאי 8-11   

אשכול פיס

רח' אבני נזר 59 קומה עליונה
10:30ט"ו באבשישי 10 ₪ 1165

מופע בעלי חיים
אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6(

מרכז קהילתי 

רח' ר' יהודה הנשיא 3
10:30ט"ו באבשישי5 1152₪

אבות ובניםמופע בעלי חיים
מרכז קהילתי 

רח' ר' יהודה הנשיא 3
12:00ט"ו באבשישי5 1153₪

 נסיעה לנשים ובנות 

- כותל וקבר רחל 
י"ז באבראשון 25 5113₪ חפץ חיים 1 )אוטובוס 1(  נשים ובנות 

6:30 

בבוקר

 נסיעה לנשים ובנות 

- כותל וקבר רחל 
י"ז באבראשון 25 5114₪ חפץ חיים 1 )אוטובוס 2(  נשים ובנות 

6:30 

בבוקר

מהכיוון השני - 

הקרנה
 בנות היסודי 

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
11:30י"ז באבראשון 10 ₪ 2111

טעם של עוד 
 אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6( 

אשכול פיס

רח' אבני נזר 59
11:00י"ז באבראשון5 2112₪

טעם של עוד 
 אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6( 

אשכול פיס

רח' אבני נזר 59
12:30י"ז באבראשון5 2113₪

גם זו לטובה
 אמהות וילדים 

)גילאי 3-7( 

ספריה עירונית

רח' שערי תשובה 1
16:30י"ז באבראשון5 2114₪

גם זו לטובה
 אמהות וילדים 

)גילאי 3-7( 

ספריה עירונית

רח' שערי תשובה 1
17:30י"ז באבראשון5 2115₪

כל מידה זהב - 

הצגה
 בנים 

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
16:00י"ז באבראשון 10 ₪ 2116

כל מידה זהב - 

הצגה
 בנים 

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
17:30י"ז באבראשון 10 ₪ 2117

נשים ונערותהכלה מלוס אנגלס 
מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
20:00י"ז באבראשון 10 ₪ 2120

כהונה בסכנה - 

הצגה
 בנים 

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
11:00י"ח באבשני 10 ₪ 2121

כהונה בסכנה - 

הצגה
 בנים 

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
12:30י"ח באבשני 10 ₪ 2122

סודו של העץ הזקן
 אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6( 

אשכול פיס

רח' אבני נזר 59
11:00י"ח באבשני5 2123₪

 אבות ובנים סודו של העץ הזקן
אשכול פיס

רח' אבני נזר 59
12:30י"ח באבשני5 2124₪

 בנות היסודי משוך בגזר
אשכול פיס

רח' אבני נזר 59
16:00י"ח באבשני5 2125₪

 בנות היסודי משוך בגזר
אשכול פיס 

רח' אבני נזר 59
17:30י"ח באבשני5 2126₪

נערותיאקוטה
מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
16:00י"ח באבשני 30 2127₪

 נשים יאקוטה
מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
20:00י"ח באבשני 35 2128₪

 טיולי אבות ובנים - 

חצבני והסביבה 
י"ט באבשלישי5 4116₪ חפץ חיים 1  אבות ובנים 

3:15 

בבוקר

 טיולי אבות ובנים - 

חצבני והסביבה 
י"ט באבשלישי5 4117₪ אביעזרי פינת הגר"א  אבות ובנים 

3:15 

בבוקר

 טיולי אבות ובנים - 

חצבני והסביבה 
י"ט באבשלישי5 4118₪ רבי יהודה הנשיא 8  אבות ובנים 

3:15 

בבוקר

 טיולי אבות ובנים - 

חצבני והסביבה 
י"ט באבשלישי5 4119₪  רש"י פינת הריטב"א  אבות ובנים 

3:15 

בבוקר

 טיולי אבות ובנים - 

חצבני והסביבה 
י"ט באבשלישי5 4120₪ נתיבות המשפט 111  אבות ובנים 

3:15 

בבוקר

מחבואים - 

הקרנה
 בנות היסודי 

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
11:30י"ט באבשלישי 10 ₪ 2129

הביצה שהתחפשה 

- מופע בובות

 אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6( 

אשכול פיס 

רח' אבני נזר 59
11:00י"ט באבשלישי5 2130₪
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קוד אולםקהל יעדשם המופע
יום מחירלהזמנה

שעת תאריךבשבוע
שבועהתחלה

הביצה שהתחפשה 

- מופע בובות

 אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6( 

אשכול פיס 

רח' אבני נזר 59
12:30י"ט באבשלישי5 2131₪

השבת אבידה
 אמהות וילדים 

)גילאי 3-7( 

ספריה עירונית 

רח' שערי תשובה 1
16:30י"ט באבשלישי5 2132₪

השבת אבידה
 אמהות וילדים 

)גילאי 3-7( 

ספריה עירונית 

רח' שערי תשובה 1
17:30י"ט באבשלישי5 2133₪

במבט לאחור - 

הקרנה
 בנות היסודי 

אשכול פיס 

רח' אבני נזר 59
16:00י"ט באבשלישי 10 ₪ 2134

במבט לאחור - 

הקרנה
 בנות היסודי 

אשכול פיס 

רח' אבני נזר 59
18:00י"ט באבשלישי 10 ₪ 2135

התאומים -

 הצגה
 בנים 

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
16:00י"ט באבשלישי 10 ₪ 2136

התאומים - 

הצגה
 בנים 

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
18:00י"ט באבשלישי 10 ₪ 2137

לחזור הביתה - 

הקרנה לנשים
 נשים 

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
20:00י"ט באבשלישי 25 2139₪

 בנות היסודי חץ ושקט
מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
11:30כ' באברביעי 10 ₪ 2140

פעמון של שמחה 

- הצגה
 בנים 

אשכול פיס 

רח' אבני נזר 59
11:00כ' באברביעי5 2141₪

פעמון של שמחה 

- הצגה
 בנים 

אשכול פיס 

רח' אבני נזר 59
12:15כ' באברביעי5 2142₪

בלבוסטע קטנה
 אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6( 

אשכול פיס

 רח' אבני נזר 59
16:00כ' באברביעי5 2143₪

בלבוסטע קטנה
 אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6( 

אשכול פיס

 רח' אבני נזר 59
17:30כ' באברביעי5 2144₪

 בנים המסע לגואטמלה
מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
16:00כ' באברביעי 10 ₪ 2145

 בנים המסע לגואטמלה
מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
18:00כ' באברביעי 10 ₪ 2146

20:00כ' באברביעי 10 ₪ 2147אשכול פיס רח' אבני נזר 59בנים מגיל 13לגעת ביקום

אין סוף -

 הקרנה
 נשים ונערות 

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
20:00כ' באברביעי 10 ₪ 2148

תודות בלילות - 

הקרנה
 בנות היסודי 

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
חמישי 10 ₪ 2149

כ"א 

באב
11:30

הבנין שלנו חברמן 
 אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6( 

אשכול פיס 

רח' אבני נזר 59
חמישי5 2150₪

כ"א 

באב
11:00

הבנין שלנו חברמן
 אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6( 

אשכול פיס 

רח' אבני נזר 59
חמישי5 2151₪

כ"א 

באב
12:30

המוותר הוא גדול 

יותר

 אמהות וילדים 

)גילאי 3-7( 

ספריה עירונית

 רח' שערי תשובה 1
חמישי5 2152₪

כ"א 

באב
16:30

המוותר הוא

 גדול יותר

 אמהות וילדים 

)גילאי 3-7( 

ספריה עירונית

 רח' שערי תשובה 1
חמישי5 2153₪

כ"א 

באב
17:30

בלבוסטע קטנה - 

אידיש

 אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6( 

אשכול פיס 

רח' אבני נזר 59
חמישי5 2154₪

כ"א 

באב
16:30

 בנים מופע להטוטים
מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
חמישי 10 ₪ 2155

כ"א 

באב
16:00

 בנים מופע להטוטים
מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
חמישי 10 ₪ 2156

כ"א 

באב
18:00

גבולות הארץ
 אברכים ובני 

ישיבות מגיל 18 

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
חמישי 10 ₪ 2157

כ"א 

באב
20:00

בניםמי יעני ומי יעשר
מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
שישי 10 ₪ 2158

כ"ב

באב
10:30
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ש

קוד אולםקהל יעדשם המופע
יום מחירלהזמנה

שעת תאריךבשבוע
שבועהתחלה

מי יעני ומי יעשר - 

אידיש
בנים

מרכז פיס קהילתי

רח' מנחת שלמה 3
שישי 10 ₪ 2159

כ"ב

באב
12:00

 בנות היסודי המסע - הקרנה
מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
ראשון 10 ₪ 3111

כ"ד 

באב
11:30

פעלולים ובלונים - 

זהירות בדרכים
 אבות ובנים 

מרכז קהילתי 

רח' ר' יהודה הנשיא 3
ראשון5 3112₪

כ"ד 

באב
11:00

פעלולים ובלונים - 

זהירות בדרכים
 אבות ובנים 

מרכז קהילתי 

רח' ר' יהודה הנשיא 3
ראשון5 3113₪

כ"ד 

באב
12:30

סדנת פלסטלינה
 אמהות וילדים 

)גילאי 3-7( 

ספריה עירונית

 רח' שערי תשובה 1
ראשון5 3114₪

כ"ד 

באב
16:30

בניםמופע טלפתיה
מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
ראשון 10 ₪ 3115

כ"ד 

באב
16:00

בניםמופע טלפתיה
מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
ראשון 10 ₪ 3116

כ"ד 

באב
18:00

אוירוגע -

 הפעלה בבלונים

 אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6( 

מרכז קהילתי 

רח' ר' יהודה הנשיא 3
ראשון5 3117₪

כ"ד 

באב
16:00

 בנות היסודי מי מפחד מקושי 
מרכז קהילתי 

רח' ר' יהודה הנשיא 3
ראשון 10 ₪ 3118

כ"ד 

באב
17:30

 ליפול גבוה - 

הקרנה לנערות 
 נערות 

 מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3 
ראשון 10 ₪ 3119

כ"ד 

באב
20:00

 גידולי מים 
 אברכים ובני 

ישיבות מגיל 18 

 מרכז קהילתי 

רח' ר' יהודה הנשיא 3 
ראשון 10 ₪ 3120

כ"ד 

באב
20:00

גימבורי 

ומתנפחים

 אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6( 

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
שני5 3121₪

כ"ה 

באב

11:00-

12:30

בנים  שחר ושוקי
מרכז קהילתי 

רח' ר' יהודה הנשיא 3
שני 10 ₪ 3122

כ"ה 

באב
11:00

 בנים שחר ושוקי
מרכז קהילתי 

רח' ר' יהודה הנשיא 3
שני 10 ₪ 3123

כ"ה 

באב
12:30

הדג שלא רצה 

להיות דג

 אמהות וילדים 

)גילאי 3-7( 

ספריה עירונית

 רח' שערי תשובה 1
שני5 3124₪

כ"ה 

באב
16:30

הדג שלא רצה 

להיות דג

 אמהות וילדים 

)גילאי 3-7( 

ספריה עירונית

 רח' שערי תשובה 1
שני5 3125₪

כ"ה 

באב
17:30

גימבורי 

ומתנפחים

 אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6( 

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
שני5 3126₪

כ"ה 

באב

14:00-

15:30

גימבורי 

ומתנפחים
 אבות ובנים 

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
שני5 3127₪

כ"ה 

באב

16:00-

17:30

גימבורי 

ומתנפחים
אבות ובנים 

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
שני5 3128₪

כ"ה 

באב

18:00-

19:30

בנות היסודיריץ' רץ 
מרכז קהילתי 

רח' ר' יהודה הנשיא 3
שני 10 ₪ 3129

כ"ה 

באב
16:00

בנות היסודיריץ' רץ 
מרכז קהילתי 

רח' ר' יהודה הנשיא 3
שני 10 ₪ 3130

כ"ה 

באב
18:00

בניםחכמת הפנים
מרכז קהילתי 

רח' ר' יהודה הנשיא 3
שני 10 ₪ 3131

כ"ה 

באב
20:30

 טיולי אבות ובנים - 

נחל כזיב 
כ"ו באבשלישי5 4121₪ חפץ חיים 1  אבות ובנים 

3:15 

בבוקר

 טיולי אבות ובנים - 

נחל כזיב 
כ"ו באבשלישי5 4122₪ אביעזרי פינת הגר"א  אבות ובנים 

3:15 

בבוקר

 טיולי אבות ובנים - 

נחל כזיב 
כ"ו באבשלישי5 4123₪ רבי יהודה הנשיא 8  אבות ובנים 

3:15 

בבוקר

 טיולי אבות ובנים - 

נחל כזיב 
כ"ו באבשלישי5 4124₪  רש"י פינת הריטב"א  אבות ובנים 

3:15 

בבוקר

 טיולי אבות ובנים - 

נחל כזיב 
כ"ו באבשלישי5 4125₪ נתיבות המשפט 111  אבות ובנים 

3:15 

בבוקר
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קוד אולםקהל יעדשם המופע
יום מחירלהזמנה

שעת תאריךבשבוע
שבועהתחלה

 בנים  מעגל מתופפים 
 מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3 
11:00כ"ו באבשלישי 10 ₪ 3133

 בנים  מעגל מתופפים 
 מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3 
12:30כ"ו באבשלישי 10 ₪ 3134

 בנות היסודי  דשא של מתנות
 מרכז קהילתי

 רח' ר' יהודה הנשיא 3 
11:00כ"ו באבשלישי 10 ₪ 3135

 בנות היסודי  דשא של מתנות 
 מרכז קהילתי 

רח' ר' יהודה הנשיא 3 
12:30כ"ו באבשלישי 10 ₪ 3136

סוד החיים 

הפשוטים
נערות

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
17:00כ"ו באבשלישי 20 3137₪

הולכים על בטוח
 אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6( 

מרכז קהילתי 

רח' ר' יהודה הנשיא 3
16:30כ"ו באבשלישי5 3138₪

הולכים על בטוח
 אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6( 

מרכז קהילתי 

רח' ר' יהודה הנשיא 3
18:00כ"ו באבשלישי5 3139₪

סוד החיים 

הפשוטים
נשים

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
20:00כ"ו באבשלישי 25 3140₪

 בנים מופע פעלולים
מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
11:00כ"ז באברביעי 10 ₪ 3142

 בנים מופע פעלולים
מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
12:30כ"ז באברביעי 10 ₪ 3143

 בנות היסודי שיקופיצקי 3
מרכז קהילתי 

רח' ר' יהודה הנשיא 3
11:00כ"ז באברביעי 10 ₪ 3144

 בנות היסודי שיקופיצקי 3
מרכז קהילתי 

רח' ר' יהודה הנשיא 3
12:30כ"ז באברביעי 10 ₪ 3145

 בציר בכרמים 

ופעילות שמיטה 

 אבות ובנים 

מגיל 9  
15:00כ"ז באברביעי 30 4126₪ חפץ חיים 1 

 בציר בכרמים 

ופעילות שמיטה 

 אבות ובנים 

מגיל 9  
15:00כ"ז באברביעי 30 4127₪ חפץ חיים 1 

 בציר בכרמים 

ופעילות שמיטה 

 אבות ובנים 

מגיל 9  

 יציאה מהעיר

 - כיכר השבטים 
15:00כ"ז באברביעי 30 4128₪

 בציר בכרמים 

ופעילות שמיטה 

 אבות ובנים 

מגיל 9  
15:00כ"ז באברביעי 30 4129₪ אביעזרי פינת הגר"א 

 בציר בכרמים 

ופעילות שמיטה 

 אבות ובנים 

מגיל 9  
15:00כ"ז באברביעי 30 4130₪ רבי יהודה הנשיא 8 

 בציר בכרמים 

ופעילות שמיטה 

 אבות ובנים 

מגיל 9  
15:00כ"ז באברביעי 30 4131₪ רבי יהודה הנשיא 8 

 בציר בכרמים 

ופעילות שמיטה 

 אבות ובנים 

מגיל 9  
15:00כ"ז באברביעי 30 4132₪  רש"י פינת הריטב"א 

 בציר בכרמים 

ופעילות שמיטה 

 אבות ובנים 

מגיל 9  
15:00כ"ז באברביעי 30 4133₪  רש"י פינת הריטב"א 

 בציר בכרמים 

ופעילות שמיטה 

 אבות ובנים 

מגיל 9  
15:00כ"ז באברביעי 30 4134₪ נתיבות המשפט 111 

 בציר בכרמים 

ופעילות שמיטה 

 אבות ובנים 

מגיל 9  
15:00כ"ז באברביעי 30 4135₪ נתיבות המשפט 111 

 בציר בכרמים 

ופעילות שמיטה 

 אבות ובנים 

מגיל 9  
15:00כ"ז באברביעי 30 4136₪ נתיבות המשפט 111 

חברות אמת - 

סיפור עם ציור בחול
 בנים 

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
16:00כ"ז באברביעי 10 ₪ 3146

חברות אמת - 

סיפור עם ציור בחול
 בנים 

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
17:30כ"ז באברביעי 10 ₪ 3147

כוכבים של אור
 אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6( 

מרכז קהילתי 

רח' ר' יהודה הנשיא 3
16:00כ"ז באברביעי5 3148₪

כוכבים של אור
 אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6( 

מרכז קהילתי 

רח' ר' יהודה הנשיא 3
17:30כ"ז באברביעי5 3149₪

STAR נשים ונערות שירי 
מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
20:00כ"ז באברביעי 10 ₪ 3150

3
ע 

בו
ש



קוד אולםקהל יעדשם המופע
יום מחירלהזמנה

שעת תאריךבשבוע
שבועהתחלה

 נסיעה לנשים ובנות 

- כותל וקבר רחל 
חמישי 25 5115₪ חפץ חיים 1  נשים ובנות 

כ"ח 

באב
16:00

 נסיעה לנשים ובנות 

- כותל וקבר רחל 
חמישי 25 5116₪ אביעזרי פינת הגר"א  נשים ובנות 

כ"ח 

באב
16:00

 נסיעה לנשים ובנות 

- כותל וקבר רחל 
חמישי 25 5117₪ רבי יהודה הנשיא 8  נשים ובנות 

כ"ח 

באב
16:00

 נסיעה לנשים ובנות 

- כותל וקבר רחל 
חמישי 25 5118₪  רש"י פינת הריטב"א  נשים ובנות 

כ"ח 

באב
16:00

אלפי מילין -

הקרנה
בנות היסודי

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
חמישי 10 ₪ 3152

כ"ח 

באב
11:30

מופע חיות
 אמהות ובנות 

)בנים עד גיל 6( 

מרכז קהילתי 

רח' ר' יהודה הנשיא 3
חמישי5 3153₪

כ"ח 

באב
11:00

 אבות ובנים מופע חיות
מרכז קהילתי 

רח' ר' יהודה הנשיא 3
חמישי5 3154₪

כ"ח 

באב
12:30

מעשה בתרנגול - 

הצגה
בנים

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
חמישי 10 ₪ 3155

כ"ח 

באב
16:00

מעשה בתרנגול - 

הצגה
בנים

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
חמישי 10 ₪ 3156

כ"ח 

באב
18:00

 בנות היסודי מוציאה לאור 
מרכז קהילתי 

רח' ר' יהודה הנשיא 3
חמישי 10 ₪ 3157

כ"ח 

באב
16:00

 בנות היסודי מוציאה לאור 
מרכז קהילתי 

רח' ר' יהודה הנשיא 3
חמישי 10 ₪ 3158

כ"ח 

באב
17:30

אחרי הסוף - 

הקרנה
 נשים ונערות 

מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
חמישי 30 3159₪

כ"ח 

באב
20:00

 בנים ספארי כייף
מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
שישי 10 ₪ 3160

כ"ט 

באב
10:30

 בנים ספארי כייף
מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3
שישי 10 ₪ 3161

כ"ט 

באב
12:00

 נסיעה לנשים ובנות 

- כותל וקבר רחל 
08:30א' אלולראשון 25 5119₪ חפץ חיים 1  נשים ובנות 

 נסיעה לנשים ובנות 

- כותל וקבר רחל 
08:30א' אלולראשון 25 5120₪ אביעזרי פינת הגר"א  נשים ובנות 

 נסיעה לנשים ובנות 

- כותל וקבר רחל 
08:30א' אלולראשון 25 5121₪ רבי יהודה הנשיא 8  נשים ובנות 

 נסיעה לנשים ובנות 

- כותל וקבר רחל 
08:30א' אלולראשון 25 5122₪  רש"י פינת הריטב"א  נשים ובנות 

 נסיעה לנשים ובנות 

- כותל וקבר רחל 
08:30א' אלולראשון 25 5123₪ נתיבות המשפט 111  נשים ובנות 

 נערות  יוצאת לחופשי 
 מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3 
16:00ג' אלולשלישי 35 7111₪

 נשים מגיל 20  יוצאת לחופשי 
 מרכז פיס

קהילתי רח' מנחת שלמה 3 
20:00ג' אלולשלישי 45 7112₪

 קולאז' על קאפה  
 בנות - כתות 

ח' 

 אשכול הפיס רח' אבני נזר 

59 קומת כניסה  
ראשון 20 6111₪

א' 

באלול
10:00

בנות תיכון קולאז' על קאפה  
 אשכול הפיס רח' אבני נזר 

59 קומת כניסה  
שני 20 6112₪

ב' 

באלול
10:00

 קולאז' מגנט 
 בנות כתות 

ד'-ה' 

 אשכול הפיס רח' אבני נזר 

59 קומת כניסה  
09:30ג' באלולשלישי 10 ₪ 6113

 קולאז' מגנט 
 בנות כתות 

ו'-ז' 

 אשכול הפיס רח' אבני נזר 

59 קומת כניסה  
11:30ג' באלולשלישי 10 ₪ 6114

 קולאז' מגנט 
 בנות כתות 

ו'-ז' 

 אשכול הפיס רח' אבני נזר 

59 קומת כניסה  
רביעי 10 ₪ 6115

ד' 

באלול
09:30

 קולאז' מגנט 
 בנות כתות 

ד'-ה' 

 אשכול הפיס רח' אבני נזר 

59 קומת כניסה  
רביעי 10 ₪ 6116

ד' 

באלול
11:30

  קו "למדם"

לילדי הת"תים 

 בנים כתות 

ג'- ח' 

 בקו הטלפון:

079-4693099
לאורך כל ימי בין הזמנים 10 ₪ 7777

ל
לו

א
3
ע 

בו
ש



7 הכללים
לקיץ בטוח:

לשכוח ילד ברכב... זה יכול לקרות לכל אחד!
מניחים את התיק/הטלפון הנייד

במושב האחורי, לצד הילד.

מושב בטיחות ובוסטר מצילים חיים.

ילדים בים ובבריכה-
רק בהשגחה צמודה.

מרוקנים את המים מבריכות, אמבטיות וגיגיות
מיד בתום השימוש.

גם בחופשת הקיץ- ילדים מתחת לגיל 10 
לא נשארים לבד בבית.

01

05

02

03

מומלץ לצמצם את החשיפה לשמש,
השעות המומלצות לטיול הן עד 10:00 בבוקר ואחה"צ אחרי
השעה 16:00, עם שימוש בקרם הגנה כובע ושתייה מרובה. 

גם בחופשה חשוב לשמור על הרגלי אכילה נכונה
ולהרבות בשתיית מים על פני שתיה מתוקה

06

07

04

רשת
ערים
בריאות



המשפחתי שלנו
מוצ"ש שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון

י' אב
ואתחנן | שבת נחמוצום ט' באב (נדחה)

עקב

ראה

שופטים

י"ז אב

כ"ד אב

י"ב אב

י"ט אב

כ"ו אב

י"ד אב

כ"א אב

כ"ח אב

י"א אב

י"ח אב

כ"ה אב

י"ג אב

כ' אב

כ"ז אב

ט"ו אב

כ"ב אב

כ"ט אב

ט"ז אב

כ"ג אב

ל' אב

ה' אלולג' אלולא' אלול ז' אלולו' אלולד' אלולב' אלול

שי
לי

ש
ע 

בו
ש

ני
ש

ע 
בו

ש
ון
ש

א
ר

ע 
בו

ש
ל
לו

א
ש 

ד
חו



”ילדים עד גיל 9 לא חוצים לבד"

מתאימים  כישורים  אין  צעירים  לילדים 

לחצות כביש בבטחה.

צר.  שלהם  הראיה  שדה  גובהם,  בשל 

בנוסף הם אינם יכולים לאמוד נכון מרחק 

וחסרה  נוסעים,  רכב  כלי  של  ומהירות 

להם המודעות לסכנות בכביש.

קיץ
בטוח

בדרכים



טוח
ם

← הליכה בטוחה היא על המדרכה, בצד המרוחק 

משפת הכביש.

← כשאין מדרכה יש ללכת בשול הכביש ומול כיוון 

התנועה של כלי הרכב, רחוק ככל האפשר מן 

הכביש.

← בשעות החשיכה מומלץ ללבוש בגדים בהירים 

ולהצטייד במחזירי אור.

← חוצים רק במעבר חצייה רצוי מרומזר

לא מתפרצים לכביש.

← עוצרים שני צעדים לפני שפת המדרכה,

מביטים לכל הכיוונים, מקשיבים - ורק אז חוצים

חוצים בזריזות בקו ישר.

← ממשיכים להסתכל לצדדים בזמן החצייה.

← גם באור ירוק צריך לבדוק ורק אז לעבור, אם 

האור ברמזור התחלף לאדום במהלך החצייה - 

השלימו בזריזות את החצייה.

← האזורים הבטוחים למשחק הם מגרשי 

המשחקים, פארקים וגנים ציבוריים הרחוקים 

מהכביש.

← אין לשחק בכבישים, על מדרכות ובמגרשי חנייה.

הליכה בטוחה

חצייה בטוחה

מקומות משחק בטוחים

← חגרו את חגורת הבטיחות מלפנים ומאחור בכל 

נסיעה ולכל מרחק.

← ילדים עד גיל 10 - יש לרתום במושבי בטיחות 

מתאימים בהתאם לגילם ומשקלם.

← היכנסו לרכב וצאו ממנו רק מהדלת הסמוכה 

למדרכה.

← בירידה מאוטובוס התרחקו מיד אל מרכז 

המדרכה.

← אל תחצו את הכביש לפני עזיבת האוטובוס את 

התחנה.

← חשוב להשתמש בקסדות בעלות תו תקן. בעת 

הרכישה יש לוודא שהקסדה מתאימה להיקף ראשו 

של הילד.

← הקסדה חייבת להיות צמודה לראש באמצעות 

רצועות הסנטר כך שלא תזוז לצדדים, לפנים או 

לאחור.

← חובה לחבוש קסדה בכל רכיבה, ומומלץ ללבוש 

מגיני ברכיים ומרפקים.

← רכבו על אופניים רק לאחר שווידאתם את 

תקינותם ואת תקינות אביזריי הבטיחות: מחזירי 

אור, פנס, פעמון ובלמים תקינים.

← העדיפו לרכוב בשבילי אופניים וברחובות 

שתנועת כלי הרכב בהם דלילה.

← עם רדת החשיכה יש ללבוש בגדים בהירים 

ולהצטייד במחזירי אור על מנת להיראולת גם 

ממרחק.

← רכבו בצד ימין של הדרך, צייתו לתמרורים 

ולרמזורים ותנו זכות קדימה להולכי רגל.

רכיבה בטוחה

נסיעה בטיחותית ברכב

חבישת קסדה



ה הכי משתלמת 
ש

פ
חו

ה

תשפ"ב

מודיעין עילית

המערכת תיפתח להזמנות
ביום חמישי כ"ט בתמוז בשעה 14:30

אשראי העיר

08-301-2222


