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הקליקו על האירוע וקבלו את כל הפרטים

4.79.710.7
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פותחים שבוע - נחל זמרי

כושר ואושר לגיל השלישי

מועדון פתוח לנוער

כושר ואושר לגיל השלישי בעברית

на русском

שנה מופלאה- התפתחות הילד בזום

ט באב - בונים את בית המקדש בלגו

מועדון פתוח לנוער

שני קייצי במזרח!

תיאטרון בגינה הקהילתית

בועות ועצות בגן הצב

דירה להשכיר בהיכל התרבות

לילה לבן בבריכה משפחות

מועדון פתוח לנוער

פעילות יער הפיות בצפון 2 

סיור עששיות בנחל זמרי

לילה לבן בבריכה לנוער

״מעברים״ לבוגרי כיתות ו׳

לילה לבן בבריכה אבות ובנים

הזמר איציק קלה בהיכל התרבות

בוקר אמהות ותינוקות בקניון

הקרנת סרט ״טרולים 2 - מסביב 
לעולם״ בהיכל התרבות

הקרנת סרט ״וונדר וומן 1984״ 
בהיכל התרבות

מועדון פתוח לנוער

חיות וקטנטנים שלוחת המזרח מופע החיות של שלמה במרכז

סיור בחומות העיר העתיקה לעולים חדשים

ערב גברים ספורטיבי בקאנטרי

הצגה "הבנות של אבא"  בהיכל התרבות

"מעברים" לבוגרי כיתות ו'

תיאטרון בגינה הקהילתית

מוכנים מ-א׳ ועד ת׳ - במרכז

סדנת Paintber להורי צמ"יד

פעילות יער הפיות בצפון 1

מועדון פתוח לנוער

הצגה על סובלנות בפארק

״מעברים״ לבוגרי כיתות ו׳

סדנת אוריגמי בספרייה

הגנה עצמית מעצימה לנערות

חיות וקטנטנים - שלוחת המזרח

אירוע יד שניה השכונתי

פותחים שבוע - נחל זמרי 

אוכל, קדימה אוכל - מעבר למוצקים בזום

на русском - כושר ואושר לגיל השלישי

כנס הוקרה מתנדבים 2021

מועדון פתוח לנוער

לילה לבן בבריכה אימהות ובנות

שני קייצי בגן הצב!

תיאטרון בגינה הקהילתית

״בלשים ביער" סיור תיאטרלי ביער מיר לילה לבן בבריכה למשפחות

טברנה יוונית עם יהודה סלאס

לילה לבן בבריכה לנוער

״מעברים״ לבוגרי כיתות ו׳

קמפינג בגינה

אירוע פתיחת פאב ״הזאביק״

ט"ו באב

יום האהבה

סדרת מפגשי קיץ בכייף

תיאטרון בגינה הקהילתית 

סדנת paintbar להורי צמי"ד

נוסעים לממדיון לנוער

https://bit.ly/3x6Janu
https://bit.ly/2SEERRk
https://bit.ly/360j2ih
https://bit.ly/3hEdbom
https://bit.ly/3hfXtkg
https://bit.ly/3hfuYDl
https://bit.ly/3w4Mjms
https://bit.ly/36gIwry
https://bit.ly/3dl0vBr
https://bit.ly/3dmvb51
https://bit.ly/3vZqq83
https://bit.ly/2SJKvBE
https://bit.ly/3dleK96
https://bit.ly/3hfoeoP
https://bit.ly/3x3a6V5
https://bit.ly/2U6jc55
https://bit.ly/363loge
https://bit.ly/3dz8lYa
https://bit.ly/2SEERRk
https://bit.ly/3xaFjWH
https://bit.ly/3qFlWm2
https://bit.ly/3h9Bsn7
https://bit.ly/3qF6vdp
https://bit.ly/3qtst2Y
https://bit.ly/3hsHcYb
https://bit.ly/3xcgZng
https://bit.ly/2U6jc55
https://bit.ly/3jvfCfd
https://bit.ly/3dl73Qo
https://bit.ly/3qCNx7v
https://bit.ly/3dxFPWR
https://bit.ly/3qCZxWx
https://bit.ly/3gYIElK
https://bit.ly/35Vlwya
https://bit.ly/3AkJkK7
https://bit.ly/2SEocxd
https://bit.ly/3w3i92U
https://bit.ly/3qBsgek
https://bit.ly/3xhn95H
https://bit.ly/3h14m8F
https://bit.ly/3h8Cobv
https://bit.ly/35YLWPN
https://bit.ly/3ha2Cdv
https://bit.ly/3qCQpBh
https://bit.ly/3hnSFbo
https://bit.ly/3Abax1D
https://bit.ly/3vYF53f
https://bit.ly/2UNkv9k
https://bit.ly/3dHWuHt
https://bit.ly/3x333M8
https://bit.ly/2UzrRgn
https://bit.ly/3Adyci1
https://bit.ly/3A89uj4
https://bit.ly/3A9nQ2N
https://bit.ly/3hwyGr9
https://bit.ly/3jyUsgc
https://bit.ly/3dz8lYa
https://bit.ly/2URJYyq
https://bit.ly/3qzF7h5
https://bit.ly/3qGhtj1

