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שישיחמישירביעישלישישניראשון
13.7א‘ אב

20.7ח‘ אב19.7ז‘ אב18.7ו‘ אב17.7ה‘ אב16.7ד‘ אב15.7ג‘ אב

27.7ט“ו אב26.7י“ד אב25.7י“ג אב24.7י“ב אב23.7י“א אב22.7י‘ אב

3.8כ“ב אב2.8כ“א אב1.8כ‘ אב31.7י“ט אב30.7י“ח אב29.7י“ז אב

10.8כ“ט אב9.8כ“ח אב8.8כ“ז אב7.8כ“ו אב6.8כ“ה אב5.8כ“ד אב

17.8ו‘ אלול16.8ה‘ אלול15.8ד‘ אלול14.8ג‘ אלול13.8ב‘ אלול12.8א‘ אלול

24.8י“ג אלול23.8י“ב אלול22.8י“א אלול21.8י‘ אלול20.8ט‘ אלול19.8ח‘ אלול

31.8כ‘ אלול30.8י“ט אלול29.8י“ח אלול28.8י“ז אלול27.8ט“ז אלול26.8ט“ו אלול

”איק� עיגול”
(כלל יישובי)

הקרנת מופע מחול
של החוג של ליטל

לנשי�, נערות וילדות
ערב שקשוקה

ודרבוקה (נוער)

הפנינג

�גירת הקי
ויריד חוגי�!

מפגש שיאצו
ליולדות והריוניות

הרצאה של
עשהאל שבו

”לא הול� ברגל“
למבוגרי� ונוער +14

צו� ט‘ באב
(נדחה)

�יור ותיקי�
כפר עציו� וקבר רחל

בוקר: מ�יבת �יו�
למועדו� גיל הזהב
מופע יונת� מילר

באולינג
צהריי� (ז-ט)

יו� מד“א
(קור� 6 שעות)

גמר המונדיאל
הקרנה במועדו�

פעילות ב�פרייה
ב-17:00

יו� �פורט (ז-ט)

דיאלוג בחשיכה
צהריי� (ז-ט)

פעילות מדריכי�
לפי שכבות

הרצאה לנשי� - 
”האישה במקדש”

הרצאה של
יהודה גליק על

הר הבית

טיול ליילי (ז-ט)
בעקבות החורב�

יו� שפ“ה + פיצה
+נ�יעה להתנדבות

שחרית בכותל
+שרשרת הדורות

טיול לצפו� (ז-ט)

מ�עדה חלבית בני עקיבא 16-18.7 במועדו� הנוער

תחילת קור� מד“א

שבת פרידהערב שכבה - י‘
שמיני�טי�

מרתו� �רטי
די�ני

שבת ראש-חודש
קרליב� במועדו�

�יור לירושלי�

טיול בטטות (נוער) חפש את המדרי�

מלחמת צבעי� בנ“ע

שבת אירוח

קומזי
 (נוער)

”מדרשוקו”

ערב שכבה - ט‘

�ופרלנד (נוער)

�יו� קור� מד“א

לימוד ליל ט‘ באב
מוצ“ש:

ערב שכבה - י“א
מוצ“ש:

לנוער וז-ט
בכל בוקר 

תתקיי� תפילת 
שחרית, שיעור 
וארוחת בוקר 

במועדו� הנוער, 
ג� בימי� בה� 

אי� פעילות

מחנות בני-עקיבא: 
מה-5.8 ועד ל-16.8 

(מחולק לשבטי�)

משחקיה
5 ש“ח כני�ה

לילדי� עד גיל 5
יולי
א,ג,ה

16:00-18:00
אוגו�ט

(ותשעה באב)
א,ג,ה

10:00-12:00

”מדרשוקו”

”מדרשוקו”

”מדרשוקו”

”מדרשוקו”

”מדרשוקו”

נוער

דים
יל

ת ז-ט
ני

תכ

בי
שו

ל י
כל

בריכה
ומ�יבת �יו�
קייטנה ד-ו

”חיי� בבועה“
מופע והפעלה
בבלוני �בו�!

לכל המשפחה!

גמר ליגות
כדור�ל וכדורגל

ערב בנושא
”הורות משמעותית“



9.7

16.7

19.7
23.7
26.7
29.8

12.7

17.7

18.7

איקס עיגול – משחקים בגדול! מתחם ענק של משחקי קופסא, חשיבה ודמיון. 
פעילות לכל המשפחה בין השעות 16:30-19:30 באולם ספורט. כניסה בחינם. 

מכירת פלאפל בחנייה של האולם בזמן הפעילות!

פעילות בספרייה בשעה 17:00. הכניסה בחינם.
פרטים יפורסמו בהמשך.

הרצאה של יהודה גליק על הר הבית בשעה 20:30 באולם יפה של גלנווד 
בחסות ביה"כ הספרדי וביה"כ רמת מודיעים (גלנווד). הכניסה חינם.

”חיים בבועה“ - מופע בועות סבון והפעלת הילדים עם דוד בן ישי, 
בשעה 17:00 ברחבת בני עקיבא. בחינם.

מסיבת סיום שנה למועדון גיל הזהב עם המוסיקאי המוכשר, יונתן מילר 
(חבר "הופה היי " לשעבר) בשעה 10:00 בבוקר במועדון ותיקים.

הפנינג סגירת קיץ ויריד חוגים! פרטים בהמשך.

הרצאה על "נשים במקדש" לנשים ונערות בשעה 20:00 בביה"כ הספרדי. 
נכיר את עזרת הנשים במקדש, נלמד על קרבן יולדת, הקרבן המיוחד של 

הנשים. נכיר את מלאכת אריגת הפרוכות ועוד. ההרצאה מלווה במצגת תמונות 
מרהיבה. הרצאה מפי ציפורה פילץ, מרצה לענייני המקדש וחברה בתנועת 

,'נשים למען המקדש'. הכניסה חינם.

"לא הולך ברגל" הרצאתו של עשהאל שבו
באולם יפה של ביה"כ רמת מודיעים (גלנווד )בשעה 20:30. בגיל 9 עשהאל שבו 

ניצל מפיגוע טרור בישוב איתמר, בו נרצחו אמו ושלושה אחים. עשהאל אבד את 
רגלו בפיגוע ועברו עליו שנים קשות של שיקום נפשי ופיזי. למרות הכל הוא 

הגיע להישגים מרשימים בתחום הספורט ומספר את סיפורו המדהים בהרצאה. 
למבוגרים ולנוער בני 14 ומעלה. הכניסה חינם.

ההרצאה בחסות ביה"כ רמת מודיעים (גלנווד) וועדת ספורט חשמונאים.

הרצאות חשובות להורי ילדי גן – הגננות שלנו מזמינות אתכם ההורים 
לשתי הרצאות חשובות שיתקיימו בגן אסתי ברח' התאנה. התכנסות בשעה 19:45

בשעה 20:00 הרצאה מפי יעל כהן בנימיני, מרפאה בעיסוק בנושא "התפתחות 
הוויסות החושי"  ובשעה 20:45 הרצאה מפי רחל סירקיס – פסיכולוגית בשפ"ח 

בנימין בנושא "הורות משמעותית בגיל הרך". 

סדנת שיאצו ליולדות ונשים בהריון עם טליה צימרי-עיני.
במועדון ותיקים (ברח' התמר) בשעה 10:00 בבוקר. 

נלמד להעניק ולקבל מגע-מרפא, בסדנה חוןיתית לנשים.
נקבל כלים לטיפול-שיאצו בסיסי, ויחס נכון לגוף ולנשימה. יוגש כיבוד קל.

כדי להיערך בהתאם רצוי שתירשמו דרך בריינה במשרד: 08-9761493 שלוחה 4. 
ניתן להשאיר הודעה. 10 ש“ח.


