
וגי�
29.8 יריד ח

“ד

במגרש ביה“� הממ

פרשת מ�עי

--------------- קור� מד“א ---------------

9.7ג‘ תמוז8.7ב‘ תמוז7.7א‘ תמוז6.7ל‘ סיון5.7כ“ט סיון4.7כ“ח סיון3.7כ“ז סיון

16.7י‘ תמוז15.7ט‘ תמוז14.7ח‘ תמוז13.7ז‘ תמוז12.7ו‘ תמוז11.7ה‘ תמוז10.7ד‘ תמוז

23.7י“ז תמוז22.7ט“ז תמוז21.7ט“ו תמוז20.7י“ד תמוז19.7י“ג תמוז18.7י“ב תמוז17.7י“א תמוז

30.7כ“ד תמוז29.7כ“ג תמוז28.7כ“ב תמוז27.7כ“א תמוז26.7כ‘ תמוז25.7י“ט תמוז24.7י“ח תמוז

פרשת דברי�
שבת חזו�

פרשת ואתחנ�
שבת נחמו

6.8ב‘ אב5.8א‘ אב4.8כ“ט תמוז3.8כ“ח תמוז2.8כ“ז תמוז1.8כ“ו תמוז31.7כ“ה תמוז

13.8ט‘ אב12.8ח‘ אב11.8ז‘ אב10.8ו‘ אב9.8ה‘ אב8.8ד‘ אב7.8ג‘ אב

חזרות לרוקפה

חזרות לרוקפה

חזרות לרוקפה

הופעת רוקפה!

חזרות לרוקפה

הכנות למחנה

צו י“ז בתמוז

צו ט‘ באב

”יו פינוק“
גיל הזהב

מ�יבת �יו ומופע
גיל הזהב

יו עיו	
י“ז בתמוז

חזרות לרוקפה

ארוחת בוקר ביער

משחק כדורגל

משחק כדורגל

משחק כדורגל

התנדבות לגרעיני

משחק גמר
כדורגל

בוקר לימוד נשי

משחק כדורגל

דיאלוג בחשיכה

--------------- הכנות למחנה ---------------

--------- -------- שבוע תורה ועבודה גרעיני

ערב �רט

פרשת חוקת

פרשת בלק

�פרשת פנח

פרשת מטות

�פורט מי
ביישוב (ז-ט)

�פורט יו
ביישוב (ז-ט)

הכנת חלות
לשבת (ז-ט)

לונה פארק (ז-יב)

לקט ישראל (ז-יב)

טיול בגוש (ז-ט)

פעילות �יכוטיול לילי (ז-ט)החלקרח (ז-ט)
(ז-ט)

באולינג במודיעי	
פעילות בימבותוערב �רט (ז-ט)

ובועות לילדי
(גיל 1-4) בג	 אודליה

17:00-18:30

פיקניק ו�רט
משפחתי

בדשא הגדול
�רט 19:50)) 19:00

�יור בירושלי
ותיקי בקהילה
ע חזקי בצלאל
16:00-20:00

ערב משחקי וקפה
זוגות צעירי

מועדו	 נוער 20:30

ערב �יור מאפיות
בי- לזוגות צעירי

�יור לדרו
מועדו	 מפגשי

הרצאה במ�גרת
”מפגשיר“

מועדו	 ותיקי
20:00

ליטו� חיות!
(גיל 4-10)
רחבת בנ“ע

16:30-19:00 

שעת �יפור
(גיל 3-5)

17:00 ב�פריה

משחקיה ב�פריה
(גיל 2-10)

13:00-16:00
כני�ה חינ

מירו� למיליו	 בת“א

’שימגול‘
((כדורגל על המי

�ופרלנד בנ“ע

תחילת קייטנת
 היישוב

�יו קייטנת
 היישוב

טיול נוער (מתנ�) - מ�לולי
וקייקי בצפו	 (ז-ט)

מ�עדת בני עקיבא מורשה

20.8ט“ז אב19.8ט“ו אב18.8י“ד אב17.8י“ג אב16.8י“ב אב15.8י“א אב14.8י‘ אב

-------------------- -------------------- מחנה �יירי

25.8כ“א אב24.8כ‘ אב23.8י“ט אב22.8י“ח אב21.8י“ז אב

מחנה �יירי
מלחמת צבעי בני עקיבא

תכנית ז-ט

נוער

ילדי�

בני עקיבא

משחקיה 16:30-18:30

משחקיה 10:00-12:00 (כולל ט‘ באב)

כלל יישובי

ותיקי�

גיל הזהב

זוגות צעירי�

בריינה הרטמן – רכזת קהילה: 9761493 שלוחה 4
נעמי יאנג – רכזת נוער: 055-6600637

לאה מדעי – ותיקים בקהילה וגיל הזהב: 052-3260970
ציונה שרוני – מועדון מפגשים: 9761824



הערות:
שימגול (7.7): 10 ש“ח לילד. להגיע ע בקבוק מי

וקר שיזו�.
לו“ז: 

16:00-17:00: א' – ג' בני
17:00-18:00: ד' – ו' בני
18:00-19:00: א' – ג' בנות
19:00-20:00: ד' – ו' בנות

ב-11.7 בפיקניק ו�רט משפחתי הנוער ימכרו פופקור	, שתייה 
ועוד. ה�רט בחינ. כדאי להצטייד בשמיכות או מחצלות.

בימבות ובועות (18.7): כל הילדי (1-4) באי לפארק אודליה 
!ע הבימבות, משחקי ע בועות ומקבלי שלוק ב�ו�! חינ

ליטו� חיות (25.7): כולל פינת ה�ברי ותצוגה של החיות 
המיוחדות כולל ליטו� והאכלה ופינת ליטו� גדולה. (למפעיל 

אישורי וטרנריי). 20 ש“ח לילד

�יור מאפיות (4.8): לזוגות 25-35 (בער�). 
א אי	 היענות נפתח את ה�יור לצבור הרחב.

ה�יור: "חלה לכבוד שבת" ביו ה‘, כ"ט תמוז, אור לר"ח אב, 4.8

 .�יור מאפיות בירושלי בשעות הערב שמיועד במיוחד לכ
עונג שבת הוא הרעיו	 המפתיע שרוחניות מגיעה ג דר� הבט	. 
בליל חמישי, כשאווירת השבת מתקרבת, נצא ל�יור ג�טרונומי 

 ורב-חושי בעקבות מאפיות כדי לטעו את הרוח שבחומר. נטע
את �וגי הלח ונשמע על מקור הלח, על מ�ורות, אגדות, 

הלכות ו�גולות שנקשרו אודותיו. נראה את הכנות השבת 
בשכונות החרדיות ונקנח בקוגל שמוכ	 לכבוד השבת.

 .ה�יור מתחיל בשוק מחנה יהודה ומ�תיי במאה שערי
אור� ה�יור: שלש שעות

* הגעה בלבוש צנוע!! נשי ע חצאיות וחולצה ע שרוול.
* בהגעה עצמית (כדי להוזיל את המחיר).

* ה�יור יעלה 60 ₪ לזוג. הרשמה אצל בריינה במשרד

יתכנו שינויי� קלי� בתכנית. עדכוני� דר� המייל היישובי. 
א� עוד לא נרשמת� למייל תשלחו את כתובת המייל שלכ� 

dov@gilor.com :ל
www.myhashmonaim.co.il  :להיכנ� לאתר הישוב �נית� ג

הערה על המשחקיה של הישוב:
לגילאי שנה עד 5.

5 ש“ח לילד או כרטי�יה ב-50 ש“ח עבור 12 כני�ות.  
בשבוע של 14.8, כולל צו ט' באב, המשחקייה תהיה פתוחה בימי 

א', ג' וה' בשעות הבוקר (במקו אחה"צ) בי	 10-12:00

קבלת שבת

מו�יקלית!!

ערב שבת

פרשת קרח

בפארק אודליה

16:30-18:00

לכול�!!קי� נעי�

 אהרו� רזאל בליווי מו�יקלי שלערב לימוד
לזכרו של הלל רודי�

פרטי בהמש�...18.7 / י“ב תמוז


