
אירועי הקיץ
באור יהודה

למגזר הדתי-החרדי

בהובלת המחלקה לתרבות תורנית 

ומחלקת מורשת ישראל

‡‚ף ˙רבו˙
ו‡ירועים

 בס״ד



דבר ראש העירראש העיר
 ליאת שוחט

 בס״ד

עם תחילת הקיץ, אנו שמחים להגיש עבורכם, תושבי אור יהודה, את הפעילויות והאירועים 
שמתקיימים למגזר הדתי-החרדי בעיר. בשנים האחרונות מתבצעת השקעה אדירה של משאבים 
בתחום התרבות התורנית, ואני שמחה לראות את עושר הפעילויות שמקודמות בזכות שיתוף 
 הפעולה שמתקיים בין המחלקה לתרבות תורנית ומחלקות מורשת ישראל ותרבות יהודית-דתית.

מעבר לפעילויות התרבות, אנו משקיעים במוסדות החינוך של הציבור, הן בגני הילדים והן בבתי 
הספר, באמצעות פעולות בינוי ושיפוץ מאסיביים מדי קיץ וגם בקיץ הזה כמובן. כמו כן, הקמנו עבור 
 הציבור את המרכז הקהילתי חברותא שמספק חוגים, פעילויות פנאי והעשרה לטובת הקהילה.

זו הזדמנות להודות לאברהם בורוכוב, שלמה זלמן סיונוב ויוסי סוויד שפועלים לטובת הציבור הדתי-
 החרדי בעיר בשליחות שמוכיחה את עצמה מדי יום. נמשיך יחד לקדם פעילויות ולעבוד עבורכם.

 בברכה,
 ליאת שוחט
ראש העיר
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דבר הממונה על
המחלקה לתרבות תורנית 

 אברהם בורוכוב

דבר חבר מועצת העיר
שלמה זלמן סיונוב

תושבים יקרים,
כמדי קיץ דאגנו לכם לאירועים ומופעים רבים עבור הציבור הדתי-החרדי באור יהודה. בין 
השאר אנו נקיים ימי כיף למשפחות, סיורים בקברי רבי עקיבא ורבי מאיר בעל הנס, סיור בעיר 

דוד, בכותל המערבי ובקבר רחל, ים המלח וקבר שמואל הנביא.

במסגרת המופעים והאירועים, דאגנו לכם ל-4 הצגות ילדים משובחות במיוחד שיתקיימו 
לקהל הרחב במחיר סמלי ולקינוח נקיים ערב סליחות ופיוטים שלא תרצו לפספס עם הפייטן 

משה חבושה והזמר מידד טסה.

ברכתי נתונה לראש העיר, ליאת שוחט, לחבריי שלמה זלמן סיונוב ויוסי סוויד ולרכז המחלקה 
לתרבות תורנית, יוסף יצחק יצחקוב שעומל רבות עבור הציבור.

מחכים לראותכם!

אנו פותחים בימים אלו את ימי בין הזמנים של חופשת הקיץ. 
ימים של זמן איכות ואיחוד משפחות, זמן של אגירת כוחות. אנו מציגים בזאת היסטוריה של 

עשייה חוויתית לציבור שומרי התורה והמצוות באור יהודה. 

אני רוצה להודות לחברי המועצה היקרים, אברהם בורוכוב ויוסי סוויד על שיתוף הפעולה הפורה 
וכן לרכז המחלקה לתרבות תורנית, הרב יוסף יצחק יצחקוב. במיוחד אני רוצה להודות לראש 
העיר, ליאת שוחט, שדואגת לרווחת הציבור ותושבי העיר ללא הבדל, פועלת בנחישות ונותנת 

מעצמה על מנת שאתם תושבי אור יהודה תיהנו ככל האפשר.

בברכת קיץ בריא ומהנה,

 בברכה,
 אברהם בורוכוב

 חבר מועצת העיר
וממונה על המחלקה לתרבות תורנית

 שלמה זלמן סיונוב
חבר מועצת העיר
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ימית 2000

  6/7/2021  | ˙מוז  כ"ו   | ˘לי˘י 
˘לי˘י | כ"ה מנחם ‡ב | 3/8/2021 

7/7/2021  | ˙מוז  כ"ז   | רביעי 
רביעי | כ"ו מנחם ‡ב | 4/8/2021

יˆי‡ה: 8:30 | חזרה מ˘וער˙ 18:30 | מרחב˙ נפ‚˘ים, 
רחוב ‡ליהו סע„ון 87

עלו˙ כניסה ונסיעה: 
75 ˘״ח ליל„ מ‚יל 2-19, מבו‚ר 85 ˘״ח ר˜ ל˙ו˘בי ‡ור יהו„ה 

(כפוף למספר הנוסעים)
לפרטים: יוסף יˆח˜ יˆח˜וב, רכז המחל˜ה ל˙רבו˙ ˙ורני˙ בטלפון – 050-7520014  

‡ברהם בורוכוב
חבר מועˆ˙ העיר וממונה 

מחל˜˙ ˙רבו˙ ˙ורני˙                                                        

לי‡˙ ˘וחט 
ר‡˘ העיר  

                                                        

לציבור הדתי בפארק המים 
ימית אלפיים

ימי רחˆה לבנו˙ ימי רחˆה לבנים 

 המחל˜ה
ל˙רבו˙ ˙ורני˙

    בברכה,

המחלקה לתרבות תורנית

 

 

 

 
  

 
הפעילות מתקיימת בין השעות 9:00 עד 16:30 | מספר המקומות מוגבל | 
מכירת כרטיסים מראש | לפרטים ולרכישת כרטיסים: יוסף יצחק יצחקוב, 

רכז המחלקה לתרבות תורנית - 050-7520014 

ימי גברים
16.6.2021
7.7.2021

ימי נשים
15.6.2021
5.7.2021

המחלקה לתרבות תורנית

יום כיף בפארק המים שפיים

עונת הקיץעונת הקיץפותחת אתפותחת את
בגדולבגדולבגדולבגדולעונת הקיץעונת הקיץפותחת אתפותחת את

מגלשות קמיקזה, מסלול פנטזיה

ונסיעה הלוך-חזורכולל כניסה75 ש"חכרטיס:עלות 
(               )
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 בס״ד



  6/7/2021  | ˙מוז  כ"ו   | ˘לי˘י 
˘לי˘י | כ"ה מנחם ‡ב | 3/8/2021 

7/7/2021  | ˙מוז  כ"ז   | רביעי 
רביעי | כ"ו מנחם ‡ב | 4/8/2021

יˆי‡ה: 8:30 | חזרה מ˘וער˙ 18:30 | מרחב˙ נפ‚˘ים, 
רחוב ‡ליהו סע„ון 87

עלו˙ כניסה ונסיעה: 
75 ˘״ח ליל„ מ‚יל 2-19, מבו‚ר 85 ˘״ח ר˜ ל˙ו˘בי ‡ור יהו„ה 

(כפוף למספר הנוסעים)
לפרטים: יוסף יˆח˜ יˆח˜וב, רכז המחל˜ה ל˙רבו˙ ˙ורני˙ בטלפון – 050-7520014  

‡ברהם בורוכוב
חבר מועˆ˙ העיר וממונה 

מחל˜˙ ˙רבו˙ ˙ורני˙                                                        

לי‡˙ ˘וחט 
ר‡˘ העיר  

                                                        

לציבור הדתי בפארק המים 
ימית אלפיים

ימי רחˆה לבנו˙ ימי רחˆה לבנים 

 המחל˜ה
ל˙רבו˙ ˙ורני˙

    בברכה,

 בס״ד

 

 

 

 
  

 
הפעילות מתקיימת בין השעות 9:00 עד 16:30 | מספר המקומות מוגבל | 
מכירת כרטיסים מראש | לפרטים ולרכישת כרטיסים: יוסף יצחק יצחקוב, 

רכז המחלקה לתרבות תורנית - 050-7520014 

ימי גברים
16.6.2021
7.7.2021

ימי נשים
15.6.2021
5.7.2021

המחלקה לתרבות תורנית

יום כיף בפארק המים שפיים

עונת הקיץעונת הקיץפותחת אתפותחת את
בגדולבגדולבגדולבגדולעונת הקיץעונת הקיץפותחת אתפותחת את

מגלשות קמיקזה, מסלול פנטזיה

ונסיעה הלוך-חזורכולל כניסה75 ש"חכרטיס:עלות 
(               )
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"בין הזמנים"
יום כיף וחוויה בˆפון 

>> נסיעה ל˜בר רבי ע˜יב‡, רבי מ‡יר בעל הנס
>> ‡רוח˙ ˆהריים 

>> כניסה ל‡טר˜ˆיו˙ במרכז ˜נ„ה - ‚לי˘ה על ה˜רח,
בריכו˙ ˘חיה, ‡ולם ב‡ולינ‚ וחווי˙ החו˘ים, ועו„..

>> המ˙חם ס‚ור ליוˆ‡ים מטעם העירייה בלב„
>> עלו˙ הנסיעה: 200 ₪. מיוע„ ל˙ו˘בי ‡ור יהו„ה בלב„ (בכפוף לכמו˙ הנוסעים) 

יˆי‡ה: 8:30 | זמן חזרה: 24:00 מרחב˙ "נפ‚˘ים" – ˘„' ‡ליהו סע„ון 87

‡ברהם בורוכוב
חבר מועˆ˙ העיר וממונה מחל˜˙                                                                                                  

˙רבו˙ ˙ורני˙  

לי‡˙ ˘וחט                                                                              
ר‡˘ העיר    

בברכה,

חמי˘י | כ' מנחם ‡ב | 29.7.2021  רביעי | י"ב מנחם ‡ב |  21.7.2021 
בניםבנות

לפרטים: יוסף יˆח˜ יˆח˜וב, רכז המחל˜ה ל˙רבו˙ ˙ורני˙ - בטלפון 050-7520014 

 המחל˜ה
ל˙רבו˙ ˙ורני˙

 בס״ד

ימים ל‚ברים:
י"ז מנחם ‡ב 26.7 | כ"„ מנחם ‡ב - 2.8

ימים לנ˘ים:
ט"ז מנחם ‡ב - 25.7 | כ"‚ מנחם ‡ב - 1.8

עלו˙ הכניסה: 15 ˘"ח - ל˙ו˘בי ו˙ו˘בו˙ העיר בלב„
˘עו˙ הפעילו˙: 9:00 - 19:30

מספר המ˜ומו˙ מו‚בל | מכיר˙ כרטיסים מר‡˘

לפרטים ולרכי˘˙ כרטיסים:
יוסף יˆח˜ יˆח˜וב, רכז המחל˜ה ל˙רבו˙ ˙ורני˙

050-7520014

בבריכת אור יהודה
לציבור הדתי-חרדי

ימי כיףימי כיף

המחלקה לתרבות תורנית
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"בין הזמנים"
יום כיף וחוויה בˆפון 

>> נסיעה ל˜בר רבי ע˜יב‡, רבי מ‡יר בעל הנס
>> ‡רוח˙ ˆהריים 

>> כניסה ל‡טר˜ˆיו˙ במרכז ˜נ„ה - ‚לי˘ה על ה˜רח,
בריכו˙ ˘חיה, ‡ולם ב‡ולינ‚ וחווי˙ החו˘ים, ועו„..

>> המ˙חם ס‚ור ליוˆ‡ים מטעם העירייה בלב„
>> עלו˙ הנסיעה: 200 ₪. מיוע„ ל˙ו˘בי ‡ור יהו„ה בלב„ (בכפוף לכמו˙ הנוסעים) 

יˆי‡ה: 8:30 | זמן חזרה: 24:00 מרחב˙ "נפ‚˘ים" – ˘„' ‡ליהו סע„ון 87

‡ברהם בורוכוב
חבר מועˆ˙ העיר וממונה מחל˜˙                                                                                                  

˙רבו˙ ˙ורני˙  

לי‡˙ ˘וחט                                                                              
ר‡˘ העיר    

בברכה,

חמי˘י | כ' מנחם ‡ב | 29.7.2021  רביעי | י"ב מנחם ‡ב |  21.7.2021 
בניםבנות

לפרטים: יוסף יˆח˜ יˆח˜וב, רכז המחל˜ה ל˙רבו˙ ˙ורני˙ - בטלפון 050-7520014 

 המחל˜ה
ל˙רבו˙ ˙ורני˙

ימים ל‚ברים:
י"ז מנחם ‡ב 26.7 | כ"„ מנחם ‡ב - 2.8

ימים לנ˘ים:
ט"ז מנחם ‡ב - 25.7 | כ"‚ מנחם ‡ב - 1.8

עלו˙ הכניסה: 15 ˘"ח - ל˙ו˘בי ו˙ו˘בו˙ העיר בלב„
˘עו˙ הפעילו˙: 9:00 - 19:30

מספר המ˜ומו˙ מו‚בל | מכיר˙ כרטיסים מר‡˘

לפרטים ולרכי˘˙ כרטיסים:
יוסף יˆח˜ יˆח˜וב, רכז המחל˜ה ל˙רבו˙ ˙ורני˙

050-7520014

בבריכת אור יהודה
לציבור הדתי-חרדי

ימי כיףימי כיף

 בס״ד

המחלקה לתרבות תורנית



חמישי | י"ג מנחם אב | 22.7.2021 | 8:30
יציאה מרחבת נפגשים, רחוב אליהו סעדון 87

מוזמנים לגלות את סודותיה של ירושלים המקראית, ללכת 
בעקבות מלכים ונביאים במקום בו התרחשו רבים מסיפורי 
התנ"ך, לעבור במעברים תת קרקעיים דרכם נכבשה העיר, 
לרדת אל המעיין הנסתר שבו הומלכו מלכים וללכת במימי 

נקבת חזקיהו לאור פנסים

עלות הנסיעה: מבוגר מגיל 18 - 55 ₪ ילד מגיל 5 - 45 ₪

שימו לב! גובה המים 70 ס"מ | מספר המקומות מוגבל
לפרטים: יוסף יצחק יצחקוב, רכז המחלקה לתרבות תורנית 

בטלפון – 050-7520014

אברהם בורוכוב
חבר מועצת העיר

וממונה מחלקת תרבות תורנית

ליאת שוחט
ראש העיר

תרבות
תורנית

בברכה,

סיור חוויתי
בעיר דוד המקראית

הכותל המערבי וקבר רחל

 בס״ד

רביעי | י"ט מנחם ‡ב‘ | 28.7.2021 

יˆי‡ה: 8:30 | מרחב˙ "נפ‚˘ים", ˘„' ‡ליהו סע„ון 87 
חזרה מ˘וער˙: 20:00  

עלו˙: 35 ₪ (מו˙נה במספר נר˘מים)
לפרטים: יוסף יˆח˜ יˆח˜וב, רכז המחל˜ה ל˙רבו˙ ˙ורני˙ 

050-7520014 | ימים ‡'-ה' 15:00-09:00

‡ברהם בורוכוב חבר מועˆה 
וממונה מחל˜˙ ˙רבו˙ ˙ורני˙             

בברכה,
לי‡˙ ˘וחט
ר‡˘ היער

נסיעה לים המלח לחוף הנפרד 
וקבר שמואל הנביא
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המחלקה לתרבות תורנית



חמישי | י"ג מנחם אב | 22.7.2021 | 8:30
יציאה מרחבת נפגשים, רחוב אליהו סעדון 87

מוזמנים לגלות את סודותיה של ירושלים המקראית, ללכת 
בעקבות מלכים ונביאים במקום בו התרחשו רבים מסיפורי 
התנ"ך, לעבור במעברים תת קרקעיים דרכם נכבשה העיר, 
לרדת אל המעיין הנסתר שבו הומלכו מלכים וללכת במימי 

נקבת חזקיהו לאור פנסים

עלות הנסיעה: מבוגר מגיל 18 - 55 ₪ ילד מגיל 5 - 45 ₪

שימו לב! גובה המים 70 ס"מ | מספר המקומות מוגבל
לפרטים: יוסף יצחק יצחקוב, רכז המחלקה לתרבות תורנית 

בטלפון – 050-7520014

אברהם בורוכוב
חבר מועצת העיר

וממונה מחלקת תרבות תורנית

ליאת שוחט
ראש העיר

תרבות
תורנית

בברכה,

סיור חוויתי
בעיר דוד המקראית

הכותל המערבי וקבר רחל

רביעי | י"ט מנחם ‡ב‘ | 28.7.2021 

יˆי‡ה: 8:30 | מרחב˙ "נפ‚˘ים", ˘„' ‡ליהו סע„ון 87 
חזרה מ˘וער˙: 20:00  

עלו˙: 35 ₪ (מו˙נה במספר נר˘מים)
לפרטים: יוסף יˆח˜ יˆח˜וב, רכז המחל˜ה ל˙רבו˙ ˙ורני˙ 

050-7520014 | ימים ‡'-ה' 15:00-09:00

‡ברהם בורוכוב חבר מועˆה 
וממונה מחל˜˙ ˙רבו˙ ˙ורני˙             

בברכה,
לי‡˙ ˘וחט
ר‡˘ היער

נסיעה לים המלח לחוף הנפרד 
וקבר שמואל הנביא

 בס״ד בס״ד

9

המחלקה לתרבות תורנית



הצגה מדהימה לכל המשפחה

בברכה,

"מוט˜ה הו‡ מט‡ט‡ רחובו˙ פ˘וט ה˘ו‡ף להיו˙ 
כחייטו  למינוי  זוכה  ומוט˜ה  מ˙‚˘ם  החלום  חייט. 

ה‡י˘י ˘ל המלך". 

עלו˙ כניסה 10 ₪ 
רכי˘˙ כרטיסים: ימים ‡-ה 15:00-09:00 | יוסף יˆח˜ 
יˆח˜וב, רכז המחל˜ה ל˙רבו˙ ˙ורני˙ | 050-7520014 

היכל   |  17:00  |  3.8.21  | ‡ב  כה'   | ˘לי˘י  יום 
87 ‡ליהו סע„ון  יהו„ה, ˘„רו˙  ‡ור  ה˙רבו˙ 

המעיל המופלא

‡ברהם בורוכוב  
חבר מועˆ˙ העיר

וממונה ˙רבו˙ ˙ורני˙

˘למה זלמן סיונוב                        
  חבר מועˆ˙ העיר           

יוסי סווי„                          
חבר מועˆ˙ העיר

ממונה ˙רבו˙ יהו„י˙ ל‡ומי˙                   

לי‡˙ ˘וחט
 ר‡˘ העיר

מחל˜˙  ˙ורני˙,  ל˙רבו˙  המחל˜ה  ב‡מˆעו˙  מ˙˜יימ˙  *הפעילו˙ 
מור˘˙ י˘ר‡ל ו˙רבו˙ „˙י˙-ל‡ומי˙

 בס״ד

10

"דודי הוא ילד שלא אוהב כללים, לאחר חידון שבו הוא זוכה במקום הראשון.
דודי מתעורר לעולם מסוכן, העולם הזה מלא בכבישים ומכוניות, אבל  
בעזרת מונקו הליצן המוזר, דודי מוצא את הדרך אל אוצר הזהב ולומד את 

חשיבות כללי הזהירות בדרכים"

יום ראשון | ט"ז אב | 25.7.21 |  17:00 | 10 ₪
היכל התרבות אור יהודה, שד' אליהו סעדון 87

הצגת זהירות בדרכים
אוצר הזהב

הצגה מדהימה לכל המשפחה

רכישת כרטיסים: ימים א'-ה' 15:00-09:00 
יוסף יצחק יצחקוב, רכז המחלקה לתרבות תורנית | 050-7520014  

הפעילות מתקיימת באמצעות המחלקה לתרבות תורנית, 
מחלקת מורשת ישראל ותרבות דתית-לאומית

מורשת ישראל



הצגה מדהימה לכל המשפחה

בברכה,

"מוט˜ה הו‡ מט‡ט‡ רחובו˙ פ˘וט ה˘ו‡ף להיו˙ 
כחייטו  למינוי  זוכה  ומוט˜ה  מ˙‚˘ם  החלום  חייט. 

ה‡י˘י ˘ל המלך". 
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רכי˘˙ כרטיסים: ימים ‡-ה 15:00-09:00 | יוסף יˆח˜ 
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87 ‡ליהו סע„ון  יהו„ה, ˘„רו˙  ‡ור  ה˙רבו˙ 
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וממונה ˙רבו˙ ˙ורני˙

˘למה זלמן סיונוב                        
  חבר מועˆ˙ העיר           

יוסי סווי„                          
חבר מועˆ˙ העיר

ממונה ˙רבו˙ יהו„י˙ ל‡ומי˙                   

לי‡˙ ˘וחט
 ר‡˘ העיר

מחל˜˙  ˙ורני˙,  ל˙רבו˙  המחל˜ה  ב‡מˆעו˙  מ˙˜יימ˙  *הפעילו˙ 
מור˘˙ י˘ר‡ל ו˙רבו˙ „˙י˙-ל‡ומי˙
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הצגה מדהימה לכל המשפחה
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 בס״ד

מורשת ישראל



קרקס הקסמים

מופע טלפ˙יה ולהטוטים עם י‡יר ‡ומן ה˜סמים והבי„ור

יום חמי˘י | כ"ז ‡ב | 5.8.21 | 11:00 | המ˘כן 
למוסי˜ה ולמחול - בן ‚וריון 5
עלו˙ כרטיס:  10 ₪ | מיוע„ לכל המ˘פחה

לרכי˘˙ כרטיסים: מזכירו˙ – 037353590, ‡פר˙ 053-9180022 

הפעילו˙ מ˙˜יימ˙ ב‡מˆעו˙ נפ‚˘ים מרכזים ˜היל˙יים, ב˘י˙וף עיריי˙ ‡ור יהו„ה - מחל˜˙ מור˘˙ י˘ר‡ל.

הופעה של 
בין הזמנים 

הופעה ‚„ולה ומיוח„˙ ל‡ברכי העיר ובחורי 
הי˘יבה, ˘ל  הכוכב העולה הזמר ‡רי ‚ול„, 

בליווי המ‡סטרו בני ל‡ופר ולה˜˙ו.

לפרטים: יוסף יˆח˜ יˆח˜וב | רכז המחל˜ה ל˙רבו˙
 ˙ורני˙  050-7520014 | בין ה˘עו˙ 9:00 15:00

שלישי | כ"ה מנחם אב | 3.8.21 | 20:00 
רח' יקותיאל אדם 31 ג', אולם בית הכנסת "צמח צדק" 

בה˘˙˙פו˙: המ‡ר‡ „‡˙ר‡ הרה"‚ הרב ˆיון כהן ˘ליט"‡
 והרה"‚ הרב יע˜ב סיני ˘ליט"‡ נכ„ו ˘ל מרן זˆו˜"ל 

בני ל‡ופר‡רי ‚ול„

הפ˙עה למ˘˙˙פים

באור יהודה
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קרקס הקסמים

מופע טלפ˙יה ולהטוטים עם י‡יר ‡ומן ה˜סמים והבי„ור

יום חמי˘י | כ"ז ‡ב | 5.8.21 | 11:00 | המ˘כן 
למוסי˜ה ולמחול - בן ‚וריון 5
עלו˙ כרטיס:  10 ₪ | מיוע„ לכל המ˘פחה
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הופעה של 
בין הזמנים 
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בני ל‡ופר‡רי ‚ול„

הפ˙עה למ˘˙˙פים

באור יהודה
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 בס״ד בס״ד



הצגות ילדים 
מותאמות למגזר הדתי חרדי

� הניגון שבלב
   שמחה פרידמן עם עוד חמישה שחקנים, מעלים יחד את סיפורה של חבורת 
     ילדים שהם חלק ממקהלת תלמוד תורה. כיצד נקלע לשם גם בנו של אב הבית?  

     ואיך הסתיים המופע המרגש של המקהלה בניצוחו של שמחה פרידמן!
     לגילאי 5 ומעלה

� עקיבא והמעיין הקסום
     הצגת תיאטרון בובות על חוטים, סיפור על המלך החביב פרלנדו, עוזרו המרושע

    סקארנו וילד אמיץ בשם עקיבא | לגילאי 4-7
עלות כרטיס: 10 ₪ | רכישת כרטיסים במחלקה לתרבות תורנית אצל יוסף יצחק יצחקוב בטלפון 

050-7520014 | משך ההצגה - 45 דקות.

יום א׳ | 1.8.2021 | 12:00 | היכל התרבות

יום ב׳ | 9.8.2021 | 17:30 | אולם בית הכנסת ״צמח צדק״
רח׳ יקותיאל אדם 31 ג׳

14

 בס״ד

המחלקה לתרבות תורנית



הצגות ילדים 
מותאמות למגזר הדתי חרדי

עלות כרטיס: 10 ₪ | רכישת כרטיסים במחלקה לתרבות תורנית אצל יוסף יצחק יצחקוב בטלפון: 
050-7520014 | משך ההצגה - 45 דקות.

� סוד השמחה
     הצגת תיאטרון בובות על חוטים, בכפר של עמיקם המהומה רבה. 

    מי הכי שמח בכפר ועל מה? עלילה מרתקת שמחברת למקורות השמחה
     בסימן "כל מה שעושה ה' הכל לטובה" | לגילאי 7-4

יום א׳ | 22.8.2021 | 17:30 | אולם בית הכנסת 
״צמח צדק״ | רח׳ יקותיאל אדם 31 ג׳

� תיבת ההפתעות
      מופע הפעלה עם המוסיקאית שרה זילברברג בשיר, תנועה, תיפוף, ודרמה. 

     כל מה שילדים אוהבים! | לגילאי 8-3

יום א׳ | 15.8.2021 | 17:00 | אולם בית הכנסת 
״צמח צדק״ | רח׳ יקותיאל אדם 31 ג׳

15

 בס״ד

המחלקה לתרבות תורנית



בתוכנית:
� הפייטן והחזן  משה חבושה 

� זמר המוזיקה הים תיכונית חסידית  מידד טסה

יום ראשון | 29.8.21 | שעה 20:00 
היכל התרבות אור יהודה 

למגזר
הדתי חרדי

במעמד: ראש העיר - ליאת שוחט
רב העיר - הרב ציון כהן 

הפעילות מתקיימת בתמיכת משרד התרבות והספורט 

עלות כרטיס 20 ₪ | ניתן לקנות כרטיסים אצל יוסף יצחק יצחקוב, רכז המחלקה 
לתרבות תורנית בטלפון 050-7520014 | האירוע פתוח לנשים וגברים

ערב סליחות 
ופיוטים 

 בס״ד


