
גבעת מרדכי תשפ"ב
שבתשישיחמישי רביעישלישישניראשון

י' תמוז 9/7ט' תמוז 8/7ח' תמוז 7/7ז' תמוז 6/7ו' תמוז 5/7ה' תמוז 4/7ד' תמוז 3/7
בלק

י"ז תמוז 16/7ט"ז תמוז 15/7ט"ו תמוז 14/7י"ד תמוז 13/7י"ג תמוז 12/7י"ב תמוז 11/7י"א תמוז 10/7
פנחס

י"ח תמוז 17/7
צום י"ז בתמוז

כ"ד תמוז 23/7כ"ג תמוז 22/7כ"ב תמוז 21/7כ"א תמוז 20/7כ' תמוז 19/7י"ט תמוז 18/7
מטות

ב' אב 30/7א' אב 29/7כ"ט תמוז 28/7כ"ח תמוז 27/7כ"ז תמוז 26/7כ"ו תמוז 25/7כ"ה תמוז 24/7
מסעי

ט' אב 6/8ח' אב 5/8ז' אב 4/8ו' אב 3/8ה' אב 2/8ד' אב 1/8ג' אב 31/7
דברים

י' אב 7/8
צום ט' באב

ט"ז אב 13/8ט"ו אב 12/8י"ד אב 11/8י"ג אב 10/8י"ב אב 9/8י"א אב 8/8
ואתחנן

כ"ג אב 20/8כ"ב אב 19/8כ"א אב 18/8כ' אב 17/8י"ט אב 16/8י"ח אב 15/8י"ז אב 14/8
עקב

ל' אב 27/8כ"ט אב 26/8כ"ח אב 25/8כ"ז אב 24/8כ"ו אב 23/8כ"ה אב 22/8כ"ד אב 21/8
ראה

ד' אלול 31/8ג' אלול 30/8ב' אלול 29/8א' אלול 28/8
סוף החופש

ה' אלול 1/9
תחילת הלימודים

ז' אלול 3/9ו' אלול 2/9
שופטים

וו שפחל

שני יצירתי 
עם הדר שרקי
16:30 | בגינה 

הקהילתית

סדנת ריקוד עם יערה 
בממ"ד

16:30 גן עד ב
17:30 ג עד ו
5 ש"ח לבת

בת גלים שער 
למבוגרים ונוער 

20:30 בישיבת נועם
10 ש"ח

פגישה עם רוני- עיוור 
וכלב הנחייה שלו 

בסיפור אישי
16:30 בממ"ד

5 ש"ח לילד 20 למשפחה

סדנת הנגר מההר 
לכיתות ב עד ה
16:30 | 10 ש"ח

בריכה לנשים ובנות 
ופעילות ספורט

20:00-22:00 בטיילור 

זומבה וריקודים 
 16:30

בגן הכדורים

זומבה וריקודים 
 16:30

בגן הכדורים

מופע קסמים עם 
עומרי הקוסם 

16:30 בגן הכדורים

שלישי בגינה הקהילתית
16:30

ערב לנשים ונערות 
צומחת מן החולות

דקלה גל עד דיקשטיין 
20:30 במדרשיית עמליה

10 ש"ח נוער 5 ש"ח

סיור תיאטרלי ברובע 
היהודי למשפחות 

17:00 בשער יפו
30 ש"ח למשפחה

נורית עם חיוך 
 16:30

בגן חנצ'ה

ערב למבוגרים 20:30 
צילה גרינברג 'זה רק אני 
והכרומוזום שלי'- סיפור 

חיים על דרך אחרת 
10 ש"ח

שלישי בגינה 
הקהילתית 

16:30
 סרט בגינה הקהילתית

 19:00

מבוגרים ונוער
עם דורון שפר 
משחק החיים

20:30 בישיבת נועם
10 ש"ח נוער 5 ש"ח

פעילות משפחות 
פסיפס קהילתי 

עם שרה
17:00

בגינה הקהילתית

אירוע עם טולה 
 16:30

בעמק הצבאים

שלישי בגינה הקהילתית
16:30

צילה גרינברג בשיחה 
להורים לילדי א'
20:30 | 10 ש"ח

בממ"ד

שלישי בגינה 
הקהילתית

16:30

שלישי בגינה 
הקהילתית

16:30

שלישי בגינה 
הקהילתית

16:30

שלישי בגינה 
הקהילתית

16:30

סדנת השף הצעיר- 
קינוחים עם טל
16:30 בממ"ד

10 ש"ח למשתתף

עומר המספר 
16:30 בגינה הקהילתית

ילדי ד'- ו' 
שדאות בשטח 

ניפגש בשעה 16:00 בממ"ד 
סיום בשעה 19:00

10 ש"ח לילד

ערב שירה
עם דניאל זכאי

20:30 בגן הכדורים

סדנת אלקטרוניקה
ילדי ב' עד ה'

  16:30
10 ש"ח לילד

יצירה למשפחה 
עם הדר שרקי

16:30

סדנאותמשפחותמבוגרים ע"י תושבים פעיליםרשות הצעירים

שלמה חיות 
17:00

במגרש הממ"ד 
5 ש"ח לילד

20 למשפחה

אירוע יצירה לקי במבוק 
ילדי חובה עד ו 
16:30 בממ"ד 

5 ש"ח לילד 20 משפחה

אירוע נינג'ה 
סוף החופש הגדול 

במגרש הממ"ד
5 ש"ח לילד

20 ש"ח למשפחה 

רכיבה משפחתית 
מודרכת באופניים

ניפגש בגן הכדורים 
בשעה 10:30

30 ש"ח למשפחה

פתיחת החופש 
הגדול - פעילות מים 

16:30
במגרש הממ"ד

כדורגל
 9:30-11:30

במגרש הממ"ד

כדורגל
 9:30-11:30

במגרש הממ"ד

שלישי בגינה 
הקהילתית

16:30
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