
מרכז קהילתי עמנואל • רח' הגר"א 23 )מול מס' 22(
טלפון 09-7927101 • קבלת קהל בימים א'-ה' בין השעות 9:00-13:00



תושבים יקרים!

המרכז הקהילתי בשיתוף המועצה המקומית מתכבדים להגיש בפניכם את חוברת פעילות 
הקיץ. חוברת רבת פעילות ורבת אתגרים, עם מגוון חידושים מיוחדים שיהיו השנה לראשונה 

בעמנואל, ובוודאי יביאו שמחה וסיפוק רב לכל בני המשפחה.

החוברת מאגדת בתוכה מגוון רחב של פעילויות, עם דגש מיוחד על פעילות לילדים ונוער, בכדי 
להנעים את חופשת הקיץ ולהעניק פעילות מאתגרת וחינוכית, בימים אלו בהם הילדים נמצאים 

מחוץ לכותלי מוסדות החינוך.

חוברת זו נעשתה בעצה אחת עם רבנים ואישי חינוך בכדי שתהיה מותאמת לבית החרדי, 
הפעילויות נעשו במחשבה תחילה, עם תכנון מוקפד, כראוי לעיר ואם בישראל.

כשאנו מגישים לפניכם את החוברת הנוכחית, פינו מלא שבח והודיה לקב"ה על שהגיענו עד 
הלום. בשנה שעברה לא יכולנו כלל לחלום על הפקת חוברת קיץ שכזו. הקורונה מנעה מאיתנו 

מלפעול. אומנם גם אשתקד ניסנו במידת האפשר להפעיל אירועי קיץ, אך אלו היו במתכונת 
ביתית. השנה בחסדי שמים יצאנו אל המרחב, ניתן לערוך אירועים ופעילויות ברוב עם.

חלק מהפעילויות יהיו השנה לראשונה לאחר שנים באולם הפיס הגדול והמוצל. אנו מקווים 
שתהנו ותפיקו את המירב.

בפתח החוברת מחובתנו להעלות על נס את ההשקעה הרבה של הנהלת המרכז הקהילתי, על 
הפעילות והעשייה לאורך כל השנה, בתבונה, במסירות, ובראש גדול. תודה מיוחדת על הפקת 

אירועי הקיץ ועל החשיבה על כל פרט ופרט.
עמנואל כולה מעריכה את פעילותכם!

בברכת ברוכים הבאים וקיץ בריא ומרענן
אליהו גפני
ראש המועצה

בס"ד

אולם הארועים - רח' הגר"א 21
אולם המרכז הקהילתי - במבנה המרכז הקהילתי, רח' הגר"א 21

אולם הפיס הגדול - אולם הספורט המחודש 
הכניסה מכיוון הטיילת או מכביש מרכז החרום בלבד!

מילד שלישי ומעלה המחיר לכרטיס 5 שקלים פחות.
*לארועי ילדים שמחירם 10 ש"ח ומעלה.

לתשומת לבכם הארועים יתחילו בעז"ה בזמן!
רבע שעה ראשונה מכירת כרטיסים והתכנסות 

ומייד לאחר מכן המופע מתחיל....

מיקומי הארועים

חושבים עליכם

מתחילים בזמן



 דמי
כניסה

 קהל
יעד תוכנית מקום שעה תאריך

הכניסה 
חופשית 
מחיר קסדה 

10 ש"ח 
מסובסד 

בנים  מסע אופניים
ומכירת קסדות

 ההתכנסות
 בחניון

 האוטובוסים
 בסוף רח' רבי

מאיר

18:00
 יום שני
י' אב
 19/7

כניסה 
חופשית משפחה

המופע של הקיץ
רולי דיקמן 

ולהקתו!
 אולם

האירועים 19:30
 יום שלישי

י"א אב
20/7

15 ש"ח
בנות

 שיא של
מתנפחים

 באולם
הפיס הגדול

14:00-17:00

 יום רביעי
י"ב אב
 21/7

בנים 17:00-20:00

כניסה 
חופשית משפחה

הכנסת ספר 
תורה לביה"כ 
"תורת עמנואל"

 אולם
האירועים 20:30

15 ש"ח
בנים

שיא של
מתנפחים

 באולם
הפיס הגדול

14:00-17:00
יום חמישי

 י"ג אב
22/07

בנות 17:00-20:00

10 ש"ח
בנים  תיאטרון

בובות
סוד השמחה

 אולם
האירועים

11:30  יום שישי 
י"ד אב
 23/7

בנות 13:00
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משחקיה 
דוכני יצירה ופעילות

בנות )בנים עד גיל 5(

אולם האירועים

בתאריכים המצויינים
בטבלה

בשעות המצויינות
בטבלה

5-15 ש"ח

ודוכני יצירה ופעיולת



מסע אופניים 
ומכירת קסדות

בנים

חניון האוטובוסים 
בסוף רח' רבי מאיר

יום שני י' אב

18:00

הכניסה חופשית 
מחיר קסדה 10 ש"ח 
מסובסד

ההתכנסות בחניון האוטובוסים בסוף רח' רבי מאיר



המופע של 
רולי דיקמן

כל המשפחה

אולם האירועים

יום שלישי 
י"א אב 20/7

19:30

כניסה חופשית

המופע הגדול של הקיץ 
במעמד ראש המועצה 

הרב אליהו גפני 
ונציג מפעל הפיס



מתנפחים

שיא 
של מתנפחים

בנים ובנות 
בשעות נפרדות

אולם הפיס הגדול

ימים רביעי וחמישי
י"ב-י"ג אב 

בשעות המצויינות 
בטבלה

15 ש"ח



   

“
  “  

הזמנת כבוד
ה ר ו ת ר  פ ס ת  ס נ כ ה ע  ו ר י א הל ר ו ת ר  פ ס ת  ס נ כ ה ע  ו ר י א ל

סדר היור
 יב‘ אב  21.7.21

נגיל ונשיש בזאת התותה, כי לנו עוז ואורהנגיל ונשיש בזאת התותה, כי לנו עוז ואורה
הומה הלב שמחה וראש מרומם, לקראת היום הגדול נגילה
ונשמחה, שפתינו אז תרנהה, במעמד הנעלה והמיוחד של

אשר נכתב בהדר ובהידור ואשר כולנו שותפים בו
לכיבוד אב ואם, להצלחה, לבריאות ולכל מילי דמיטב

אשר נכתב בהדר ובהידור ואשר כולנו שותפים בו
לכיבוד אב ואם, להצלחה, לבריאות ולכל מילי דמיטב

אשר נכתב בהדר ובהידור ואשר כולנו שותפים בו
לכיבוד אב ואם, להצלחה, לבריאות ולכל מילי דמיטב

הכנס+ ספר תורה
וכעת אנו נרגשים להזמינכם בהזמנת כבוד לשמוח בשמחת התורה

ולהכניס את ספר התורה לקהילת ”תורת עמנואל“
בראשות הרה“ג  ר‘ אליהו ביטון שליט“א

רב הקהילה וראש כולל תורת עמנואל.
את האירוח יכבדו בנוכחותם רבנים ואישי ציבור

גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה
את האירוח יכבדו בנוכחותם רבנים ואישי ציבור

גדול יהיה המעמד לכבודה של תורה

17:30   תפילת מנחה בבית משפ‘ יוסף היקרה רחוב פנחס לוין 23
18:00   כתיבת האותיות מעמד כתיבת האותיות

מוקדש לע"נ אבינועם יוסף לבית משפחת יוסף
אשר תרמו בנדבת ליבם להנצחת אביהם המנוח

19:00  תהלוכת הכנסת ספר תורה התהלוכה תצא ממשפחת יוסף
בליווי משאית השמחה אל אולם האירועים ברחוב הגאון מווילנא.

20:30   סעודת מצוה כיד המלך
את הארוע ינעים בקולו הערב

הזמר היקר משה לוק בליוי תזמורתו אנדלוסאלם

05
2-
71
18
37
4

בשיתוף

הכנסת ספר תורה

כל המשפחה

אולם האירועים

יום רביעי 
י"ב אב 21/7

20:00

כניסה חופשית



תיאטרון בובות
סוד השמחה

בנים ובנות 
בזמנים נפרדים

אולם האירועים

יום שישי י"ד אב 23/7

בנים 11:30
בנות 13:00 

10 ש"ח



 דמי
כניסה קהל יעד תוכנית מקום שעה תאריך

10 ש"ח  בנים ובנות
בהפרדה

 מופע
 בעקבות

הכינור האבוד
מוטי הלר

 אולם
האירועים 17:00  יום ראשון

 ט"ז אב
25/7

30 ש"ח  נשים
ונערות

סרט
"אוקינוס בוער"

 אולם
הארועים 20:30

5 ש"ח ילדים משחקיה  אולם
האירועים 10:30-12:30  יום שני

 י"ז אב
כניסה 26/7

חופשית
 בנים ובנות
בהפרדה

מחמזר "תפוחי 
הפלא"- שמיטה 

 אולם
האירועים 17:00

15 ש"ח
בנים חוות השבת-

ל"ט מלאכות
 תחנות פעילות

והתנסות חוויתית

 מתחם
 אולם

הארועים

16:00-18:00

 יום שלישי
 י"ח אב
27/7

בנות 18:00-20:00

כניסה 
חופשית

 נשים
 וגברים

בהפרדה

מודה במקצת 
ערב חינוך הרב סגל

בשילוב מצגת
 אולם

האירועים 20:30

5 ש"ח ילדים משחקיה  אולם
האירועים 10:30-12:30

 יום רביעי
 י"ט אב
10 ש"ח28/7 בנים מלחמת מוחות

תוכנית קליקרים
 אולם 

האירועים 17:00

10 ש"ח בנות סרט
להיות בת

 אולם
 המרכז

הקהילתי
17:00

10 ש"ח  בנים ובנות
בהפרדה

תופפי'ה
מעגל מתופפים

 אולם
האירועים 17:00  יום חמישי

כ' אב 29/7

5 ש"ח
גיל הרך

)בנים עד גיל 6( הפעלה עם 
מלכה 

שידלובסקי
 אולם

הארועים
11:30  יום שישי

 כ"א אב
בנות30/7 13:00
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בסרט חדש חוצה ימים ויבשות ר. שור ר. ליבוביץ 

בסיעתא דישמיא

באישור 
נשות 
חינוך

okyanusboer@gmail.com :לקבלת טריילר

אוקיינוס בוער

נשים ונערות

אולם האירועים

יום ראשון ט"ז אב 25/7  

20:30

30 ש"ח

מופע 
בעקבות הכינור האבוד

בנים ובנות 
בהפרדה

אולם האירועים

יום ראשון ט"ז אב 25/7  

17:00

10 ש"ח



מחזמר שמיטה
"תפוחי הפלא"

בנים ובנות 
בהפרדה

אולם האירועים

יום שני י"ז אב 26/7

17:00

כניסה חופשית



חוות השבת-
ל"ט מלאכות

בנים ובנות 
בזמנים נפרדים

מתחם אולם הארועים

יום שלישי י"ח אב 26/7

בנים 16:00-18:00 
בנות 18:00-20:00

 15 ש"ח



לכל ילד יש אופי משלו,
לכל ילד צרכים רגשיים אחרים.

הרב סג"ל מחלק את הילדים לארבע קבוצות עיקריות
 אם תזהו לאיזו קבוצה שייך הילד שלכם

 תוכלו להעניק לו את היחס שמדוייק עבורו
 לעזור לו לקבל את המענה הרגשי שהוא זקוק לו

 ולטפח אצלו את הכישורים 
 והמתנות שהוא מקבל מבורא עולם.

להקרנות ולהזמנות :

03-644-1180
s036441180@gmail.com

מודה 
במקצת

בס"ד

מ ה פ כ ה   פ ו ר צ ת   ד ר ך   ב ח י נ ו ך

לראות, לחוות, להבין.
בשילוב מצגת מולטימדיה חינוכית מרגשת ומטלטלת.

מגיש

חינוך עדת רבנים ואנשי 
וו  

ע"י

מאושר

רד
בי

Bi
rd

ד
יר
ב

B
ir
d

רד
בי

    
    

bi
rd

רד
בי

    
    

bi
rd

בראשות הרב אברהם מ. סג"ל

ערב חינוך
מודה במקצת

נשים וגברים 
בהפרדה

אולם האירועים

יום שלישי י"ח אב 27/7

20:30

כניסה חופשית



רים
ליק

ליווי ק
          ב

   חידון אקסטרים                               

טריוויה באקסטרים
נראה אותך מנצח!  אוהב מתח, אתגרים ומשחקי חשיבה?

מבין כולם, נראה אותך מנצח?לחשוב מהר ולהקליק את התשובה הנכונה.השאלות רצות על המסך, ולך יש רק 10 שניותמופע גיבוש חוויתי של אדרנלין, אתגר ותחרותמרתון מוחות אינטרקטיבי מלווה מסך ושלטים

מלחמת מוחות
תוכנית קליקרים

בנים

אולם האירועים

יום רביעי י"ט אב 28/7

17:00

10 ש"ח

סרט להיות בת

בנות

אולם המרכז הקהילתי

יום רביעי י"ט אב 28/7

17:00

10 ש"ח



תופפיה
מעגל מתופפים

בנים ובנות 
בהפרדה

אולם האירועים

יום חמישי כ' אב 29/7

17:00

10 ש"ח



מתנפחים

הפעלה עם
מלכה שידלובסקי

בנות

אולם האירועים

יום שישי כ"א אב 30/7

גיל הרך 11:30
בנות 13:00

5 ש"ח



 דמי
כניסה קהל יעד תוכנית מקום שעה תאריך

5 ש"ח ילדים משחקיה  אולם
האירועים 10:30-12:30

 יום ראשון
 כ"ג אב

1/8

15 ש"ח
בנים  לייזר קומבט

ומציאות מדומה
 אולם
 הפיס
הגדול

14:00-16:00
בנות 16:00-18:00

כניסה 
חופשית

 נשים
ונערות

ערב תוכן שירה 
והרקדה 

עם: אודל קליגר-
 יועצת ארגונית

 והאומניות יפוש
ברכהן וציפורה איבגי

 אולם
האירועים 20:30

₪ 15
בנות אטרקציה

רטובה
 אולם
 הפיס
הגדול

11:00
 יום שני
 כ"ד אב

2/8
בנים 14:00

הכניסה 
חופשית

 בנים ובנות
בהפרדה

מופאש
 להטוטים

 אולם
האירועים 18:00

₪ 5 ילדים משחקיה  אולם
הארועים 10:30-12:30

 יום שלישי
 כ"ה אב

3/8₪ 15
בנים אטרקציה

רטובה
 אולם
 הפיס
הגדול

11:00

בנות 14:00

הכניסה 
חופשית בנות  מופע ג'ני

"מי פה סולו"
 אולם

הארועים 18:00

5 ש"ח בנות
דרמספורט -
תיפוף על 
כדורי ענק

 אולם
הארועים 12:30

יום שישי 
כ"ח אב 

6/8
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לייזר קומבט
ומציאות מדומה

בנים ובנות
בשעות שונות

אולם הפיס הגדול

 יום ראשון
כ"ג אב 1/8

בנים 14:00
בנות 16:00

15 ש"ח



ערב תוכן שירה 
והרקדה

נשים ונערות

אולם האירועים

יום ראשון 
כ"ג אב 1/8

20:30

כניסה חופשית



אטרקציה רטובה

בנים ובנות 
בשעות נפרדות

אולם הפיס הגדול

ימים שני ושלישי
 כ"ד-כ"ה אב

  בשעות המצויינות 
בטבלה

15 ש"ח



מופאש להטוטים

בנים ובנות 
בהפרדה

אולם האירועים

יום שני כ"ד אב 2/8

18:00

הכניסה חופשית



מגיש:

הדמעות כבר לא מלוחות

הבולשת קרעה אותה בחטף ממשפחתה...
ילדה ומזוודה. לבדה. 

הבקשה האחרונה של אמא
ליוותה אותה תמיד כשנכנסה 

ועוד יותר כשיצאה. 
ובזכות הבקשה הזאת...

הבולשת קרעה אותה בחטף ממשפחתה...
ילדה ומזוודה. לבדה. 

הבקשה האחרונה של אמא
ליוותה אותה תמיד כשנכנסה 

ועוד יותר כשיצאה. 
ובזכות הבקשה הזאת...

מאושר
נשות חינוך ע"י

לצאת עם מטען עצום של שמחהבואו לחוות כשעתיים של הנאה סוחפת 

לגילאי 8-16לגילאי 8-16

מופע ג'ני 

בנות

אולם האירועים

יום שלישי כ"ה אב 3/8

18:00

הכניסה חופשית

דרמספורט תיפוף 
על כדורי ענק

בנות

אולם האירועים

יום שישי כ"ח אב 6/8

12:30

5 ש"ח

משחק מחול 
שירה ודרמה 
על במה אחת
בהופעה חיה!



4
 דמי

כניסה קהל יעד תוכנית מקום שעה תאריך

15 ש"ח נערות הקרנה 
"פלאם גומירה"

 אולם
האירועים 18:00

 יום ראשון
ל' אב
 8/8

5-15
ש"ח ילדות

משחקיה + 
דוכני יצירה 

ופעילות
 אולם

האירועים 10:30-12:30
 יום שני א'
אלול 9/8

10 ש"ח
בנות

פינת ליטוף  אולם
האירועים

15:00

בנים 17:00

10 ש"ח  בנים ובנות
בהפרדה

 ר' שרגי
"השיפוצניקים"

 אולם
האירועים 17:00

 יום שלישי
 ב' אלול
10/8

כניסה 
חופשית

 גברים
 ונשים

בהפרדה
הרב רונן חזיזה  אולם 

האירועים 20:30
 יום רביעי
 ג' אלול

11/8

5-15
ש"ח ילדות

משחקיה + 
דוכני יצירה 

ופעילות
 אולם

האירועים 10:30-12:30
 יום חמישי

 ד' אלול
12/8

10 ש"ח  בנים ובנות
בהפרדה

 ר' שרגי
טובים השניים

 אולם
הארועים 12:30

 יום שישי
 ה' אלול

13/8



SHEVI2222@GMAIL.COM | 052-7152366 

הקרנה 
"פלאם גומירה"

נערות

אולם האירועים

יום ראשון ל' אב 8/8

18:00

15 ש"ח

משחקיה
 דוכני יצירה ופעילות 

בנות

אולם האירועים

יום שני א' אלול 9/8

10:30-12:30

5-15 ש"ח



מה קורה כשדייג יהיר פוגש שיפוצניק מצליח?
ואיך שיפוץ המידות מוביל לעתיד מבטיח?

מקורי , מהנה , מרתק , מצחיק , מרגש, מחנך

הפקת הענק החדשה
של ר' שרגי

והפעם עם

קנים!
שני שח

המופע של השנה, בהופעה חיה על הבמה
ר' שרגי 
השיפוצניקים

בנים ובנות 
בהפרדה

אולם האירועים

יום שלישי ב' אלול 10/8

17:00

10 ש"ח

פינת ליטוף

בנים ובנות
בשעות נפרדות

אולם האירועים

יום שני א' אלול 9/8 

בנות 15:00
בנים 17:00

10 ש"ח



הרב רונן חזיזה

גברים ונשים בהפרדה

אולם האירועים

יום רביעי ג' אלול 11/8

20:30

הכניסה חופשית



 דמי
כניסה קהל יעד תוכנית מקום שעה תאריך

5-15
ש"ח ילדות

משחקיה + 
דוכני יצירה 

ופעילות
 אולם

האירועים 10:30-12:30
 יום שני
 ח' אלול

16/8

הכניסה 
חופשית

 בנים ובנות
בהפרדה

מופע
עופר הלוי

 אולם
האירועים 17:30

 יום שלישי
 ט' אלול

17/8

5-15
ש"ח ילדות

משחקיה + 
דוכני יצירה 

ופעילות
 אולם

האירועים 10:30-12:30
 יום חמישי
 י"א אלול

19/8

5 ש"ח
גיל הרך פותחים לך 

אוצרות עם 
שרה זילברברג

 אולם 
האירועים

11:30  יום שישי
 י"ב אלול

20/8
בנות 13:00

5



מופע עופר הלוי

בנים ובנות בהפרדה

אולם האירועים

יום שלישי ט' אלול 17/8

17:30

כניסה חופשית



פותחים לך אוצרות

בנות )בנים עד גיל 6(

אולם האירועים

יום שישי י"ב אלול 20/8

גיל הרך 11:30
בנות 13:00

5 ש"ח



האם גם אתה שואל את עצמך: במה אני טוב? מה אני אוהב 
המיוחד  הפוטנציאל  את  למקסם  יכול  אני  היכן  לעשות? 

שהקב"ה נטע בי, ורק אני יכול לממש?

פיל"ת,  מכון  של  תעסוקתי  אבחון  לכם  מציעים  מפת"ח 
תעסוקתי,  לאבחון  בארץ  והותיק  המוביל  כמכון  הנחשב 

בסבסוד משמעותי!

 זה הזמן למצוא
 את המסלול שלך
להצלחה!

 עלות האבחון  
 

 רק- 80 ₪
במקום 1,200

יום האבחונים המרוכז ע"י מפתח בשיתוף מרכז קהילתי עמנואל 
יתקיים ביום שני כ"ד באב בעמנואל

לפרטים ורישום עד יז' באב: יצחק וינברג  053-4102116

מבית

מבית

אבחון ממוחשב
מקצועי ומקיף

מבחני התאמה 
מהמתקדמים ביותר בשוק

יעוץ עם מומחים בענף 
הפסיכולוגיה התעסוקתית



 מכירת קסדות
 במהלך הקיץ

 במרכז הקהילתי
מחיר קסדה 10 ש"ח




