
קיץ
חוברת פעילות קיץ תשפ"ב

באוויר



ימים ראשון, רביעי וחמישי

שעת סיפור חוויתית ומחכימה עם הגננת רונית

מיועד לגיל הרך עד גיל 6

ספריה
בית ישראל 1

בשעה: 17:00

כניסה חופשית

ימי רביעי

אנרגיה חיובית במשחקי כדור מאתגרים בליווי מאמן

מיועד לבנים בכתות ג'- ו'

 אולם גוונים )הפיס הגדול(
רח' הגר"א 41

בשעה: 18:00

כניסה חופשית

 משחקי
כדור

 בכל שבוע 
באופן קבוע

גם בבין הזמנים

 בכל שבוע 
באופן קבוע

ם
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ש

נו 
תכ

* י

שעת סיפורשעת סיפור

תושבים יקרים!

המועצה המקומית והמרכז הקהילתי מתכבדים להגיש בס"ד בפני תושבי העיר והבאים בשעריה 
את חוברת פעילות הקיץ החדשה לקראת אירועי הקיץ וימי בין הזמנים. חוברת רבת פעילות ורבת 
אתגרים, עם מגוון חידושים מיוחדים שיהיו השנה לראשונה בעמנואל, ובוודאי יביאו שמחה ואתגר 

רב לכל בני המשפחה.

מיד עם סיום אירועי הקיץ בשנה שעברה נערכה ישיבת סיכום בה למדנו על המשוב שהגיע 
מהציבור, באיזה אירועים היו יותר משתתפים, ולאיזה אירועים היו התגובות טובות יותר. כתוצאה 
מאותה ישיבת סיכום הלכנו השנה לשפר ולהוסיף ולהפיק את חוברת האירועים לאור הדרישות 

שעלו מהשטח, וכפי הציפיות שהיו בקרב תושבי העיר.

שמחנו לראות אשתקד את האלפים שהשתתפו באירועי הקיץ בעמנואל, שמחנו לראות את 
תחושות הסיפוק והשמחה של ילדי העיר מהאירועים המיוחדים שנערכו למענם, וגם שמחנו לראות 

את האורחים הרבים שהגיעו בשערי עמנואל להנות מהרמה הגבוהה והאיכותית של אירועי הקיץ 
בעמנואל.

ההשקעה הרבה והחשיבה על כל פרט ניכרים גם השנה בכל דף בחוברת זו. מאחורי כל אירוע או 
תוכנית ישנה חשיבה מעמיקה, נבדק כמובן גם הפן החינוכי שבכל אירוע. אבל למרות כל ההשקעה 
יודעים אנו כי עלינו לשאת תפילה לקב"ה שתשרה השכינה במעשי ידינו, ותושבי העיר יוכלו להפיק 

ממגוון האירועים את מירב התועלת, השמחה והרעננות.

בפתחם של ימי בין הזמנים מחובתנו להזכיר לכם - ילדי עמנואל היקרים - את המהפכה 
התחבורתית שנעשתה בעיר בחודשים האחרונים, מספר האוטובוסים שנכנסים לעיר מדי יום יום 

ביומו שילש את עצמו בחודשים אלו, ולכך מחובתנו לשנות הרגלי חשיבה והתנהגות בזמן שהותנו 
ברחובות העיר. עלינו להקפיד יותר על כללי הבטיחות והזהירות בדרכים, היכן חוצים את הכביש, 

ומתי חוצים את הכביש, נשנן לעצמינו של מי המדרכה ולמי זכות השימוש בכביש שכמובן כמובן 
היא של כלי הרכב בלבד. עלינו לעשות הכל בכדי שנעבור את הקיץ בשלום, וכל ילדי העיר יוכלו 

לשוב אל ספסל הלימודים בריאים ורעננים.

בפתח החוברת רואים אנו כזכות וחובה להעלות על נס את ההשקעה הרבה של הנהלת המרכז 
הקהילתי עמנואל, על הפעילות והתנופה לאורך כל השנה, בתבונה, במסירות, ובהתחדשות. תודה 

מיוחדת על הפקת מגוון אירועי הקיץ ועל החשיבה על כל פרט ופרט, כפי המסורת של עמנואל 
וברוח ישראל סבא - לכולכם הברכה והתודה!

 בברכת ברוכים הבאים וקיץ בריא ומרענן,
 אליהו גפני

ראש המועצה



דמי כניסה
 

10 ש"ח

 הארועים יתקיימו
 בימי שישי 

 באולם הארועים
רח' הגר"א 21

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 במופע חי על הבמה
מקורי, מעניין, מצחיק ומרגש

כ"ב אב 19/8 | הלל הזקןט"ו אב 12/8 | השיפוצניקים

בשעה: 12:30 | לבנים ובנות בהפרדה
 בשעה: 11:30 בנות בילגאי גן-ג')בנים עד גיל 6( 

בשעה: 12:30 בנות יסודי ד'-ח'

מלכה שידלובסקי במופע מוזיקלי, תנועתי 
אומנותי

על כך ועוד במופע החדש והמרתק!

סיפור מלווה
באיור אונליין

מיועד לבנים ובנות
בגילאי 8-14

משך המופע:
שעה

בואו לחוות איתנו את מסע חייו המרתק של אייזיק... 
החל מהעיירה הקטנה באירופה וכלה באוסטרליה הרחוקה.

מיהו הנגן הקשיש? 
האם ג'ורג' איש הביטחון יצליח לסכל את המזימה?

OFFICE@MOTIHELLER.CO.IL | 052-799-4000 :פנו אלינו לקבלתלהזמנות
קטלוג המופעים המלא

בשעה: 12:30 | לבנים ובנות בהפרדה

כ"ט אב 26/8 |  הצליל שהציל

 האמן מוטי הלר במופע חדש
 עלילה מרתקת וסוחפת

בשילוב ציור בלייב על הבמה

באגי יצירה משחקי מים

לילדים
קיץ

שני ורביעי בבין הזמנים

סדנאות
 הסדנאות יתקיימו
 בימים שני ורביעי
 במתחם הצמוד 
 לאולם הארועים
 בין השעות: 11:00-13:00

5 ש"ח 5-20 
ש"ח 5 ש"ח

 דוכני אוכל
בימי פעילות וארועים

 לא לשכוח
לעזור לאמא
 

בניקיון הבית
 
לכבוד שבת



 תחנת הדרכה ומסלול אופניים | יש להצטייד באופניים תקינות וקסדה - חובה 
 יש להגיע לאחר תפילת מנחה | במקום ובמרכז הקהילתי תתקיים מכירת קסדות במחיר מסובסד

מיועד לבנים מגיל 8

התכנסות ברחבת אולם הארועים

בשעה: 17:00

כניסה חופשית

יום שני י"א אב 8/8

הפנינג חוויתי לבנות בנושא זה"ב

מיועד לבנות

 אולם הארועים
רח' הגר"א 21

בשעה: 17:00

כניסה חופשית

הגרלה עלבין המשתתפים 
 

זוג אופניים!

מפעל הפיס המועצה המקומית
והמרכז הקהילתי מזמינים

יום שלישי י"ב אב  9/8 | 20:00 | רחבת אולם האירועים
כניסת גברים דרך רח' הגר"א

כניסת נשים דרך שער בי"ס בית יעקב, ודרך שער בי"ס חב"ד

בימות פיס 2022
כניסה חופשית!יונתן רזאל בהופעה חיה

 

תחרות נושאת פרסים בנושא זהירות בדרכים 
 בהפנינג זה"ב תוצג תערוכה עם היצירות של ילדי עמנואל

 ויבחרו שלושת הציורים הזוכים
את הציורים יש להביא למחלקת נוער במרכז הקהילתי עד יום חמישי ז' באב בשעה 12:00

תם בוחרים!
א

יום שני י"א אב 8/8

מסעמסע
אופנייםאופניים

 הפינינג הפינינג
זה"בזה"ב

לזכר הילד הזך יצחק אברהם בילר ז"ל



לתת לה את מה שמעולםלוותר או לא לוותר? 
 עד כמה צדקתי....בעיקר האושר שלי, לא ידעתיכשהחלטתי שהאושר שלה יהיה  לא נתנו לי? 

נשות חינוך ע"ימאושר

תפקיד
ראשי

דרמה שתהפוך גם אותך... לנסיכה!

מגיש:

בואי לחוות הנאה קסומה עם הפקת מסרים לכל החיים
בואי לחוות הנאה קסומה עם הפקת מסרים לכל החיים

יום שלישי י"ב אב 9/8

הקרנה לבנות - דרמה שתהפוך גם אותך לנסיכה

מיועד לבנות

מרכז הקהילתי רח' הגר"א 13

בשעה: 17:00

דמי כניסה: 15 ש"ח

יום רביעי י"ג אב 10/8

לקראת ט"ו באב הרקדה בנעלי לדים בשיתוף קופ"ח כללית

מיועד לנשים ונערות בלבד!

אולם הארועים רח' הגר"א 21

בשעה: 20:30

הכניסה חופשית

תערוכה והדגמה 

בהשתתפות צוות מתנדבי עמנואל

 כיבוי שרפות, תצוגת רכבים של איחוד הצלה,
 חילוץ מרכב, תצוגת רכבים

ומצגים של משטרת ישראל, זה"ב

 מיועד לבנים // רחבת אולם גוונים )הפיס הגדול( רח' הגר"א 41
יום חמישי י"ד אב 11/8// בין השעות: 17:00-19:00

הכניסה
 
חופשית

בשיתוף



יום ראשון  י"ז אב 14/8
ברחבת אולם הארועים

יום שני י"ח אב 15/8
ברחבת אולם הארועים

בנים בין השעות: 12:00-15:00

בנות בין השעות: 16:00-19:00

בנות בין השעות: 12:00-15:00

בנים בין השעות: 16:00-19:00

20
דמי כניסה

ש"ח

יום שלישי י"ט אב 16/8

הקרנה לבנות "כרטיס טיסה" מבית מי פה סולו

מיועד לבנות

מרכז קהילתי
רח' הגר"א 13

בשעה: 18:00

דמי כניסה: 15 ש"ח

יום שלישי י"ט אב 16/8

קיר טיפוס 8 מטר ואומגה | יש להצטייד עם כובע שמש, לבוש ונעליים נוחות ובקבוק מים

 מיועד לבנים ובנות
בשעות נפרדות

רח' הגאון מוילנה
משמאל למתחם "חיים של חסד"

 לבנים בשעה: 10:00-13:00
לבנות בשעה: 14:00-17:00

דמי כניסה: 15 ש"ח

 ספורט 
אתגרי

 יחד נשמור
 על עמנואל

נקיה ומטופחת



באולם האירועים, רח' הגר"א 21יום שלישי י"ט אב 16/8

לנשים ונערותבשעה 20:30 בדיוק!

35
דמי כניסה

ש"ח

יום חמישי כ"א אב 18/8

פעילות זה"ב חוויתית - "קפיץ קפוץ"

מיועד לבנים ובנות בהפרדה

אולם הארועים
רח' הגר"א 21

 בנות בשעה: 16:00
בנים בשעה: 17:15

דמי כניסה: 10 ש"ח

יום רביעי כ' אב 17/8

שני מיצגים של מציאות מדומה - שמיטה וארץ ישראל

מיועד לבנים ובנות בהפרדה

 אולם הארועים
רח' הגר"א 21

בשעה: 16:00

דמי כניסה: 15 ש"ח

2 במחיר1



יום ראשון כ"ד אב 21/8

לכבוד שנת השמיטה - מופע כובש של מר סלרי גבור כוח אמיתי

מיועד לבנות בכתות ג'-ח'

אולם הארועים
רח' הגר"א 21

בשעה: 18:00

דמי כניסה: 10 ש"ח

יום שני כ"ה אב 22/8

לקראת שנת הלימודים הכנת סנדוויץ בריא

מיועד לאמהות וילדים

אולם הארועים
רח' הגר"א 21

בשעה: 11:00

כניסה חופשית

יום שלישי כ"ו אב 23/8

עלילה סוחפת ומצחיקה על כוחה של מצווה להשיב את האדם לדרך טובה

מיועד לבנים ובנות בהפרדה

אולם הארועים
רח' הגר"א 21

בשעה: 18:00

דמי כניסה: 10 ש"ח

יום שני כ"ה אב 22/8

חידון זה"ב בקליקרים

מיועד לבנים ובנות בהפרדה

אולם ארועים
רח' הגר"א 21

בנים בשעה 16:00
בנות בשעה 17:15

דמי כניסה: 10 ש"ח

בשיתוף

קילקריםקילקרים
זה"בזה"ב

 הכנת
סנדוויץ בריא



יום רביעי כ"ז אב 24/8

פינת ליטוף לילדים

מיועד לבנים ובנות בהפרדה

 אולם גוונים )הפיס הגדול(
רח' הגר"א 41

לבנות בשעה: 16:00-17:30
לבנים בשעה: 17:45-19:15

דמי כניסה: 15 ש"ח

פינת ליטוף

יום רביעי כ"ז אב 24/8

הקרנה לבנות "פתאום גדולה" מבית הניה טייכטל

מיועד לבנות

אולם הארועים
רח' הגר"א 11

בשעה: 13:00

דמי כניסה: 15 ש"ח

יום חמישי כ"ח אב 25/8

רבי שרגי במופע בלתי נשכח - המהפך

מיועד לבנים ובנות בהפרדה

אולם הארועים
רח' הגר"א 21

בשעה: 18:00

דמי כניסה: 10 ש"ח

יום חמישי כ"ח אב 25/8

ליל שישי לבחורי ישיבות, בשיתוף מחלקת חינוך, מרכז קהילתי וקופ"ח כללית

 מיועד לבנים מכיתה ח'
ובחורי ישיבות

במתחם הבריכה

בשעה: 20:00

כניסה חופשית

יום חמישי כ"ח אב 25/8

ליל שישי לבחורי ישיבות בשיתוף מחלקת חינוך, קופת חולים כללית ומרכז קהילתי

בנים מכיתה ח' ובחורי ישיבות

במתחם הבריכה

בשעה: 20:00

כניסה חופשית

 טשולנט 
בשיתוףלמשתתפים

קומזיץ
ליל שישי



לצעירות 

מפגשי הקיץ   
 4 מפגשים שיתנו לך כוחות וכלים 
לעוד שנת עשיה חדשה ומפתיעה 

”לבוש הוא מהות“ 
סדנת סטיילינג עם המעצבת מלכי דרוקמן  

בואי ללמוד את הסטייל המדויק לך! 
מתי? יום רביעי כ“ח תמוז (27.7) 

מיקום: מרכז צעירים  
בשעה: 20:30

1

34
”בדרך האמונה“ 

סיפור חיים אישי רווי אמונה - לחיות בשמחה לצד הכאב הגדול 
שבאובדן עם הדסה ועקנין (עמר) 

מפגש רב דורי 
מתי? יום שני ב‘ אלול (29.8) 

מיקום: מרכז צעירים  
-שעה מדוייקת תימסר בהמשך- -שעה מדוייקת תימסר בהמשך- 

2
"יוצרים ומתחברים" 

סדנת פסיפס רב דורית ע“י סטודיו ”ביד היוצר“ 
מתי? יום רביעי ו' אב (3.8)  

           15:00-13:30 קבוצה שניה בשעה: 13:00-10:30 קבוצה ראושנה מיקום: מרכז צעירים 

”מחוללות בכרמים“ 
  ערב הכנה לחתונה 

”לגעת בנפש“  
סדנת העצמה ותקשורת 

מתי? יום חמישי י"ד אב (11.8) 
מיקום: מרכז צעירים  

בשעה: 20:00

כיבוד חלבי עשיר  

כיבוד קל והרקדה סוחפת  

05
0-
67
14
13
0

₪25

₪25
₪25

₪35

בס“ד 

המפגשים מיועדים לרווקות מגיל +18 ולנשואות טריות 

לפרטים והרשמה: 09-7927101 שלוחה 3

100 ₪ לנרשמות לכל האירועים 
מותנה במספר הנרשמות 



המשחקיהפתיחה חגיגית של
פתיחה ביום שליש י"ב אב 9/8 בין השעות 10:00-13:00

הכניסה חופשית

ילד מתחת לגיל 5 מגיע בליווי מבוגר

 ראשון ושלישי - לבנות 
 )בנות עד גיל 9
 ובנים עד גיל 5(

 חמישי - לבנים בלבד!
)עד גיל 9(

  בין השעות
10:00-12:00 

 דמי כניסה:
5 ש"ח

בימי "בין הזמנים" המשחקיה תפעל בימים:


