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תושבים יקרים,

הקיץ שהחל מזמן עבורנו הזדמנות בלתי רגילה לחגוג 
ולשמוח יחד עם אירועי קיץ רבים שמתקיימים ברחבי 
העיר. השנה שמנו דגש על פעילויות ומופעים בתוך 
השכונות כדי לאפשר לכל אחד ואחת מכם לחגוג 
קרוב לבית. מרבית הפעילויות מתקיימות עבור הילדים 
והגיל הרך, ואני בטוחה שתוכלו למצוא בהן עניין רב.

במקביל, מתקיימות עוד פעילויות רבות באמצעות 
"נפגשים" מרכזים קהילתיים בבריכה העירונית ובמרכזים הקהילתיים וסמוך אליהם, כך 
שכל אחד מכם יוכל למצוא את תחומי הפעילות המעניינים אותו. גם לבני הנוער דאגנו 
לפעילות עשירה וענפה במועדוני הנוער וברחבי העיר. זו הזדמנות להזכיר שכל האירועים 
מפורסמים כל העת באתר העירייה תחת הכותרת "התרבות במרכז" ובלשונית "חם בעיר".

בקיץ הזה, בזמן שאתם תחגגו, אנו נדאג לבצע שיפוצי קיץ נרחבים במוסדות החינוך בעיר, 
בבתי הספר ובגני הילדים. כמדי שנה, נדרשת השקעה רבה כדי 
להעמיד את המבנים בסטנדרטים הגבוהים ביותר, כשגם השנה 
יושקעו משאבים רבים בשדרוג המבנים, בבינוי מבנים חדשים 
ובדאגה לבטיחות ילדינו כך שב-1 בספטמבר נוכל כולנו להיכנס 

למוסדות חינוך חדישים ואיכותיים.

אני מאחלת לכם קיץ נעים ובטוח. שמרו על עצמכם.

שלכם,
ליאת שוחט
ראש העיר



חגיגת קיץ 

קופיקו

רוי בוי

בשיתוף מרכז       נווה רבין בפארק נווה רבין

הקוף הכי מצחיק ואהוב במדינה במופע 
מרהיב, צבעוני ומצחיק עד דמעות 

גיבור הטבע! בהרפתקה 
בעקבות הדינוזאור האבוד חדשה מצחיקה ומרגשת 

19:00 פארק נווה רבין )מגרש הכדורסל(יום ג' | 16.7
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הכניסה חופשית



בסיום כל הצגה יתקיימו סדנאות יצירה ונפנק 
את הילדים בכוס מיץ פטל קר ופופקורן 

הכל התחיל מהודעה דחופה שאותה קיבל סבא פלא ממלכת 
הכוכבים: "ממלכת הכוכבים בסכנה, גמדון קטנטן 
ושובב, את כל הכוכבים גנב". רק קהל אחד, יחיד 
יכול להציל את המצב ולהחזיר את  ומיוחד, 

הכוכבים למקומם לפני שיתחיל בלגן.
הצגה בשיתוף הקהל לבני 3 ומעלה.

אנטוניו, ילד סקרן ושובב, מגיע לבקר את דודתו בכפר 
ומגלה שיש לה סיר מכושף המכין ספגטי מעצמו. דודתו 
מזהירה אותו לא להתקרב לסיר כי הוא עלול להיות 
מסוכן. בוקר אחד אנטוניו מפעיל את סיר הספגטי 
יודע איך להפסיק את  המכושף, אך אבוי אנטוניו לא 
הכישוף, הספגטי גולש מהסיר אל הרצפה, זורם מתחת 
לדלת, מכסה את השבילים, השיחים והבתים ומכסה 
את כל הכפר בהררי ספגטי. האם יצליח אנטוניו להסיר 

את הכישוף? 

18:30

יום ה' | 11.7

יום ד' | 17.7
גן מילווקי – רח' הרב עובדיה יוסף

בעקבות כוכבי הקסם 

הר של ספגטי

גינת רמז18:30

הכניסה חופשית

סיפורי ילדים
מפגשי תיאטרון סיפור בגינה הציבורית



נלי הנמלה חרוצה וחסכונית. כמו בכל שנה אוגרת מזון 
ומתכוננת לחורף המתקרב, וחולמת לזכות יום אחד בתחרות 
"הגינה היפה". יום אחד עובר לגור לידה צרצר עצלן ועליז 
בשם קפיץ. על אף השוני ביניהם הם הופכים לחברים. דווקא 
כשנדמה שהכול טוב ויפה, נלי מגלה שקפיץ בזבז את כל 
המזון שאגרה במהלך השנה. השניים רבים. האם יצליחו 
לעבור את החורף? האם ישלימו ויחזרו לחיות בשכנות? 

הסוף מותח ומפתיע.

בממלכת האבירים כולם מצפים מהנסיך הנרי להיות אביר, 
אך הנרי מעדיף לשחק ולהעיף עפיפונים. אביו המלך מחליט 
לשלוח אותו למשימה על מנת לעורר בו את רוח הלחימה 
– להילחם בדרקון איום ונורא החי במערה! כשהנרי נכנס 
למערה, מתגלה לו הפתעה - במקום דרקון נורא הוא פוגש 

דרקונית נחמדה ועדינה. 

זוג עני אך  בצריף קטן במקום לא מוכר מתגורר 
מאושר. הוא דייג והיא תופרת וביחד יש להם חיים 

לתפארת. יום אחד תופס הדייג דג קסום ומיוחד המגשים 
משאלות ועשוי זהב. הדג מבקש מהדייג את הרשת להסיר 
ולים אותו להחזיר. הדג, בתמורה, מוכן להגשים שלוש 

משאלות )לא פחות ולא יותר(.

יום ה' | 25.7

18:30יום ד' | 31.7

18:30יום ה' | 1.8

הצרצר והנמלה 

דרקון עפיפון

הדייג ודג הזהב 

18:30

גינת יסמין – רח' יסמין

גינת דגניה – רח' דגניה

גן הבנים – רח' הבנים

הכניסה חופשית



שלישי במוזיאון
פעילויות חווייתיות לילדים

במוזאון מורשת יהדות בבל

הספר  בעקבות  צרפתי  נורית  המאיירת  עם 
מעשירה  פעילות  מתוק"  וצוף  ירוק  "סלט 
בריא. חיים  ואורח  בריאה  תזונה   בנושא 

בסיום הפעילות תתקיים סדנת טעימות.

 מחפשים את החמסה ברחבי המוזיאון.
בסיום המשחק תתקיים סדנת בצק סוכר

יום ג' | 23.7

יום ג' | 6.8

17:30

17:30

מיועד לבני 4 ומעלה | עלות: 10 ₪

מיועד לבני 6 ומעלה | עלות: 10 ₪

מרכז מורשת יהדות בבל

מרכז מורשת יהדות בבל

סדנת איור ויצירה

בעקבות החמסה

לרכישת כרטיסים - כנסו לאתר:

לרכישת כרטיסים - כנסו לאתר:

https://www.eventer.co.il/איור

https://www.eventer.co.il/חמסה

הכניסה לתושבי אור יהודה בלבד בהצגת תעודה מזהה

הכניסה לתושבי אור יהודה בלבד בהצגת תעודה מזהה
שימו לב! המוזיאון מקפיד על גילאי המשתתפים בכל סדנה

ולכן לא תותר כניסה של ילדים מתחת לגיל הנקוב | מס' 
המקומות מוגבל.

משך כל פעילות: שעה ורבע.



18:30

הסדנאות ללא תשלום | הכניסה חופשית 

19:15
מופע אש תיאטרלי מדליק 

לכל המשפחה

מופעי קרקס | דמויות שטח | המכשפה של עמי ותמי | סדנת פיסול בלונים 
בצורת ממתקים | קיר בלונים ענק בשיתוף הקהל | סדנאות יצירה מתוקות

עם שירי הילדים שכולנו 
אוהבים וכולנו מכירים. חוויה 

מוסיקלית לילדים ולהורים

רינתסופר סבתא

פארק נווה סביון18:30 – 20:30יום ב' | 29.7

קרנבל הממתקים



מרכז קזז
לצעירים מציג:
אמירם טובים במופע 
סטנד אפ אינטליגנטי 

וקורע מצחוק
20:15יום ג' | 30.7

מיועד לגילאי 18-45 | עלות כרטיס: 40 ₪ )במכירה מוקדמת בלבד(
היכל התרבות אור יהודה

בתכנית:
20:15 – התכנסות וכיבוד קל | 21:00 – מופע סטנדאפ של אמירם טובים

אלירן אליה
סגן ומ"מ ראש העיר

ליאת שוחט
ראש העיר

בברכה

לרכישת כרטיסים - כנסו לאתר:
https://www.eventer.co.il/טובים


