
חוברת חוגים תחולק בהמשך 
עיקבו אחרי הפרסומים 

שווה לכם

לוח 
אירועי קיץ 

תשע"ט

מינהל קהילתי מיתרים 

משפחה בטוחה

סדנאות מרוכזות לבנות

משפחה בריאה

מתחזקים בגבורה

הקיץ בשכונה

סדנאות מרוכזות לבנים

תוכנית יחודית להורים וקטנטנים 
)שנה עד שש( לבטיחות בבית ובחוץ

היכן: גן גילה נאג'רה 27 
מתי: החל מיום שני ה' תמוז )8.7( 

למשך חודש יולי בשעה 16:30 
עלות: 5 ש"ח למשפחה

רישום במזכירות בהמינהל

כיתות א-ג, ד-ו 
יצירה, תסרוקות, תכשיטנות, פסיפס ועוד...

היכן: נאג'רה 27 גבעת שאול
מתי: כ"ה -כ"ו תמוז )28-29.8(

בין השעות 10:00-15:00
עלות: 25 ש"ח ליום

פעילות ספורט ותזונה נכונה לכל המשפחה 
מתי: 1. י"א תמוז )14.7( 17:30-19:00 גת 19 

סדנת סנדויצ'ים בריאים
2. כ"ה תמוז )28.7( 17:30-19:00 גת 19  

פעילות ספורט חוויתית
3. כ"ו תמוז )29.7( 16:00-18:00 במשחכיף

פעילות ספורט 
4. ו' אב )7.8( 17:00-19:00 גן אנג'ל 

פעילות ספורט אתגרי פעילות יחודית לנוער בנים ו-ח 
לימוד משניות בשילוב תוכנית כושר 

והגנה עצמית עם משה בזק
היכן: מועדון גת 19

מתי: החל מיום שלישי ו' תמוז )9.7( 
]למשך יולי-אוגוסט[ בין השעות 18:00-19:30

עלות: 10 ש"ח לילד 
]50 ש"ח לנרשמים לכל המפגשים[

פעילות מגוונת לכל המשפחה בגינות 
השכונה בחודשי החופש

מתי: פעילות פתיחה ו' תמוז )9.7(
בין השעות 17:00-19:00 בגן הבור

לאורך יולי אוגוסט בשלל הגינות בשכונה
כניסה חופשית, כולם מוזמנים!

אלקטרוניקה, קומיקס, ציור, 
מאסטר שף ועוד...

מתי: שני ד' אב )5.8( לבנים בגילאי א-ג 
רביעי ו' אב )7.8( לבנים בגילאי ד-ז

 איפה: מועדון גת
עלות: 25 ש"ח ליום 

 לכל העדכונים הצטרפו לעמוד הפייסבוק שלנו: 
 מינהל קהילתי מיתרים  

מינהל קהילתי מיתרים ׀ רח’ נג'ארה 27 ׀ 02-6536828 ׀ www.meytarim.org  להתאמת נגישות: איציק 050-5638567



י' תמוז 13.7ט' תמוז 12.7ח' תמוז 11.7ז' תמוז 10.7ו' תמוז 9.7ה' תמוז 8.7ד' תמוז 7.7

בלק

י"ז תמוז 20.7ט"ז תמוז 19.7ט"ו תמוז 18.7י"ד תמוז 17.7י"ג תמוז 16.7י"ב תמוז 15.7י"א תמוז 14.7

פנחס

י"ח תמוז 21.7

צום שבעה 
עשר בתמוז 

)נדחה(

כ"ד תמוז 27.7כ"ג תמוז 26.7כ"ב תמוז 25.7כ"א תמוז 24.7כ' תמוז 23.7י"ט תמוז 22.7

מטות

כ"ט תמוז 1.8כ"ח תמוז 31.7כ"ז תמוז 30.7כ"ו תמוז 29.7כ"ה תמוז 28.7

ב' אב 3.8א' אב 2.8

מסעי

ט' אב 10.8ח' אב 9.8ז' אב 8.8ו' אב 7.8ה' אב 6.8ד' אב 5.8ג' אב 4.8

דברים

י' אב 11.8

צום תשעה 
באב )נדחה(

ט"ז אב 17.8ט"ו אב 16.8י"ד אב 15.8י"ג אב 14.8י"ב אב 13.8י"א אב 12.8

ואתחנן

כ"ג אב 24.8כ"ב אב 23.8כ"א אב 22.8כ' אב 21.8י"ט אב 20.8י"ח אב 19.8י"ז אב 18.8

עקב 

ל' אב 31.8כ"ט אב 30.8כ"ח אב 29.8כ"ז אב 28.8כ"ו אב 27.8כ"ה אב 26.8כ"ד אב 25.8

ראה

ראשון

ראשון

תמוז )יולי(

אב )אוגוסט(

שלישי

שלישי

שני

שני

רביעי

רביעי

שישי

שישי

שבת

שבת

חמישי

חמישי

לוח הקיץ המשפחתי שלנו

קיץ תשע"ט במינהל קהילתי מיתרים

17:00-19:00
הקיץ בשכונה

גן הבור
כניסה חופשית

17:00-19:00
פעילות זהירות 

בדרכים
מאור התורה

כניסה חופשית
16:30/17:30
הצגה ושיח 

בנושא מוגנות
גת 19

10:00 בוקר נשים

9:00 טיול
חווית ארץ התנ"ך 

לנערות ו-ח

17:30-19:00
"משפחה 
בריאה" 

גת 19

18:30
"משפחה 
בטוחה" 
18:00במשחכיף

"מתחזקים 
בגבורה" 
בנים ו-ח
גת 19

 16:00-17:30
פעילות 

לקטנטנים
משחקיית גת

טיול צהריים 
למשפחות  
פרטים בהמשך

16:30-18:30
יריד חוגים 

הצגה 
"מחר זה מחר" 
להורים וילדים
אולם ספורט 
וחדרי המינהל

8:00-13:00    קייטנת מדע לכיתות ג-ד

17:00-19:00
הצגה

 "קמצא ובר 
קמצא"
גת 19

16:00
הקיץ בשכונה 
קבלת שבת 

חגיגית
בקפה בגן

18:00-19:30
פעילות 

לקטנטנים
משחקיית גת

14:00-18:00
סדנאות 
מרוכזות 
לבנים א-ג

מינהל מיתרים

טיול משפחות 
פרטים בהמשך

יום הולדת 
לקפה בגן

טיול משפחות 
צמ"יד 

לספידי כיף
פרטים בהמשך

פסטיבל 
כלייזמרים 

ענק
פרטים בהמשך

18:00-21:00
אני ואת 

מפגש אם ובת
גת 19

בנות

הפעילויות בעלות של 5 ש"ח לילד 15 ש"ח למשפחה )אא"כ צויין אחרת(

מקרא:
משפחותבנים

כניסה 
חופשית

16:00-18:00
הפנינג פתיחת 
שנה מופע אש 

ועוד..
אולם ספורט

14:00-18:00
סדנאות 
מרוכזות 
לבנים ד-ז

מינהל מיתרים בנות 17:00-18:00
בנים 18:00-19:00 
פעילות ספורט 

חוויתית 
במאור התורה 

17:00-19:00
יום קהילה 
ומשטרה 

מאור התורה
כניסה חופשית

 17:30
משפחה בריאה 

גת 19

 17:00-19:00
הקיץ בשכונה 

"עפיפונידה"
גן הבור

כניסה חופשית

  20:00
סרט ופופקורן 

גת 19 

16:30-18:30
הצגה 

"מסע לכפר 
המוצצים" 
והקמת עץ 

מוצצים
גת 19

17:00-19:00
הקיץ בשכונה 

"פלונטר" 
גן הבור

כניסה חופשית

10:00-15:00
סדנאות 

מרוכזות לבנות 
מינהל מיתרים

10:00-15:00
סדנאות 

מרוכזות לבנות 
מינהל מיתרים

 16:00-18:00
משפחה בריאה 

במשחכיף

פגרת קיץ במינהל הקהילתי

פגרת קיץ במינהל הקהילתי

פגרת קיץ במינהל הקהילתי


