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Fb Levinsky  regular  הפונט עבור הסלוגן בעברית

Al Bayan bold הפונט עבור הסלוגן בערבית

nifgashim.org.il :כל המידע, הפעילויות, האירועים ורכישת כרטיסים באתר נפגשים
הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.

 מועדון משפחות
 עצמאיות )חד הוריות(

בשיתוף עם מרכז גרנות

 הצגה "ליטופים" תיאטרון בובות לגילאי +3
 16.7 | חמישי | 17:00

 בתום ההצגה ארוחת ערב בשיתוף
 עם ארגון "נותנים באהבה"

כרטיס לילד: 10 ₪, הורה מלווה חינם
 טיול ספארי ערב

 20.7 | שני
 יציאה בשעה 16:00 מרחבת נפגשים

 חזרה משוערת ב20:00
מחיר: 30 ₪

 סדנת קינוחים לקיץ במרכז המבקרים ברולדין
 3.8 | שני

 יציאה בשעה 16:00 מרחבת נפגשים
חזרה משוערת ב19:30. מחיר להורה וילד: 30 ₪

 הצגה "דובי פנדה לא מתעורר"
 תיאטרון בובות לגילאי 3+

 11.8 | שלישי | 17:00
 בתום ההצגה ארוחת ערב בשיתוף

 עם ארגון "נותנים באהבה"
כרטיס לילד: 10 ₪. הורה מלווה חינם

 ערב כיף בבריכה לילדי צמי"ד
 21.7 | שלישי | 17:00
בבריכה מחיר: 10 ₪

אירוע אהבת חינם עם קהילת "אורי" מבית 
 גרעין תורני אור יהודה למשפחות צמי"ד

 28.7 | שלישי | 17:00
רחבת היכל התרבות ללא תשלום

 ערב פינוק לאמהות צמי"ד
3.8 | שני | 20.00

 פעילות מיוחדת לט"ו באב - ילדי צמי"ד
 4.8 | שלישי | 17.00

מרכז קהילתי מגדלור, מחיר: 10 ₪

 יום כיף למשפחות העיוורים וליקויי הראיה
 12.8 | רביעי | יציאה בשעה 08.30

מחיר: 30 ₪ למשתתף

 ערב VIP מהסרטים בסינמה סיטי ראשל"צ
 12.8 | רביעי 

 הגעה עצמאית עד השעה 21:00
מחיר למשתתפת: 30 ₪

מספר המקומות מצומצם, אנא הקדימו להירשם. לפרטים 
והרשמה 03-7353590. קיום הפעילויות מותנות באישור 

משרד הבריאות וכפופות לתו הסגול.

 פעילות טעימה מסביב לעולם- ילדי צמי"ד
 23.8 | ראשון |  17:15

מרכז קהילתי מגדלור, מחיר: 10 ₪

 טיול לצפון לכל משפחות צמי"ד
 סובב כנרת למשפחות

 27.8 | חמישי
מחיר: 30 ₪ למשתתף

 קייטנת סוף הקיץ לילדי צמי"ד
23-26.8 

מותנה באישור עו"ס ו/ או נעמה מאור

 קיץ מדליק למשפחות מיוחדות
בשיתוף עם האגף לשירותים חברתיים

 לפרטים והרשמה:
נעמה מאור 050-7841976 או קרן 054-5648847

7.7 סדנת קסמים ומופע בלונים
14.7 סדנת בלונים

21.7 סדנת בועות סבון
28.7 תיאטרון בובות
4.8 סדנת אומנות
11.8 מופע קסמים

18.8 מופע ג'אגלינג
28.8 תיאטרון בובות

 מרתון מתמטיקה
5-6.8 ,2-3.8 

 בוגרי ז' | 10:30-12:00
 בוגרי ח' | 12:30-14:00
 בוגרי ט' | 14:30-16:00
 מרכז קהילתי תפוח פיס

מחיר: 350 ₪

 מרתון אנגלית
26-27.8 ,23-24.8 

 בוגרי ז' | 10:30-12:00
 בוגרי ח' | 12:30-14:00
 בוגרי ט' | 14:30-16:00

 בספרייה העירונית
מחיר: 350 ₪

לומדים בכיף!
מרתון למידה במתמטיקה ואנגלית עם מורים 

מקצועים שיכינו את הילדים לשנת הלימודים הבאה.

 שלישי שמח
בבריכת אור יהודה 

פעילות לילדים בבריכה בכל שלישי בשעה 17:00

לפרטים והרשמה: נעמה מאור 050-7841976 הפעילות כלולה במחיר הכניסה לבריכה, 40 ₪

נבחרת חיבוק קהילתי
נפגשים מזמינה תושבים לקחת חלק בתוכנית 

קהילתית חדשה העוטפת אנשים הזקוקים 
לחיבוק )במצבי מחלה, התאלמנות, לאחר 

אישפוז, ועוד..( הפעילות תתקיים אחת לשבועיים, 
בביקור בית, אפשרות להתנדב כמשפחה.

לא נדרש ידע קודם או כישורים מיוחדים, אלא רק 
רצון טוב לקשר משמעותי ומפגש בין אישי.

 לפרטים והרשמה,
שירי גבאי, מנהלת תחום ההתנדבות 052-4268304

 פעילויות
 נוספות

 לילדי צמי"ד
בקיץ 10

שומרים על הכללים שומרים על הבריאות!
כל הפעילות בכפוף להנחיות יש להגיע עם מסכות.


