
קרוב לבית 2020

 איבי הנחל 
רואים מקדש

15:00 | 21.7.2020
בית כנסת

 
טררם

 15:00 | 4.8.2020
בית כנסת

 אלון שבות 
פלונטר

16:00-18:00 | 7.7.2020
גן שעשועים שכונה ותיקה

שימבולה
16:00-18:00 | 4.8.2020

גן שעשועים שכונה ותיקה

אלעזר 
תותח קצף

 16:30 | 5.7.2020
ליד בית הכנסת החדש

חזרה לילדות
 16:00 | 30.8.2020

מגרש חדש

 בת עין  
 הצגה "הדחליל" - 
תאטרון לב השמים

16:30 | 5.7.2020
אולם רב תכליתי

הפנינג חיות
17:00 | 2.8.2020 

אולם רב תכליתי

 גבעות  
יוסף הפעלולן

16:30-18:30 | 16.7.2020
דשא סדנא

בניית פינות ישיבה
16:00-18:00 | 6.8.2020 

מגרש כדורסל

 הר גילה 
נהנים בחופש

16:30-18:30 | 26.7.2020
דשא המזכירות 

בועות סבון
 16:30-18:30 | 9.8.2020

דשא המזכירות

  כפר אלדד 
תצפית כוכבים

20:30-21:30 | 20.7.2020
הכיכר התחתונה בשכונת עלי 

דפנה

מופע קצב 
17:30 | 23.8.2020

אמפי

 כפר עציון 
הפנינג פתיחת קיץ

16:30 | 16.7.2020
בדשא המרכזי

הפנינג סיום קיץ
16:30 | 30.8.2020

בדשא המרכזי

 כרמי צור 
מרק כפתורים

17:00 | 15.7.2020
מועדון הישוב

המופע של צח אומן 
הבלונים

17:00 |5.8.2020
מועדון הישוב

 מגדל עוז 
הפנינג פתיחת קיץ

16:30-18:30 | 1.7.2020
הדשא הגדול

הפנינג סיום קיץ
16:00-19:00 | 31.8.2020

הדשא הגדול

 מיצד 
מג'יק מייקל

17:00 | 7.7.2020
אולם

להציל את זעליג 2
16:00 | 3.8.2020

אולם

 מעלה עמוס 
להטוטים

17:00 | 6.7.2020
מגרש בית הספר

הצגה: "זה לא אני"
17:00 | 9.8.2020

מגרש בית הספר

 נוה דניאל 
הפנינג פתיחת הקיץ

 16:00-19:00 | 2.7.2020
מרכז היישוב

 - )Boomaka( בומכה 
סדנת תיפוף לילדים

16:30 | 2.8.2020
במגרש

 נוקדים 
 הפנינג תחילת קיץ - 

סדנת קסמים
 18:15 | 2.7.2020

פארק המייסדים - אמפי

בירה ונשירה
20:30 | 20.8.2020
פארק המייסדים - אמפי

 פני קדם 
סדנת ג'אגלינג

17:00-18:00 |  14.7.2020
בדשא ליד המועדון

סדנת קצב ותנועה
17:30-18:30| 4.8.2020

בדשא ליד המועדון

 קידר 
פעילות מים

14:00-17:00 |  10.7.2020
בבריכה של היישוב

הצגה שלמה המלך 
והדבורה

17:00-18:00| 6.8.2020
מועדון הישוב

 קידר דרום 
פעילות מים פתיחת קיץ

11:00-14:00 | 17.7.2020
גן שעשועים במדשאה

להעיר את עץ הדמיון
16:30-18:00 | 3.8.2020

גן שעשועים במדשאה

 ראש צורים 
מופע להטוטנות וקרקס 

משפחתי
16:20-18:00| 2.7.2020

גן קק"ל

עפיפוניאדה
17:30-18:30| 31.8.2020

גן הטרקטור

הפעילות תתקיים על פי ההנחיות העדכניות של משרד הבריאות | יש להגיע עם מסיכה

מועצה אזורית גוש עציון ומתנ"ס גוש עציון שמחים 
קיץ של מופעים  "קרוב לבית"  להציג בפניכם את 
הפעלות והצגות בישובי גוש עציון. והכל בחינם!!!

 קיץ של תרבות בישובי גוש עציון  

גוש עציון בית ישראלי
גבולם

בנים ל
ושבו 

מועצה אזורית

בלבדתושבי הישוב מיועדת עבור הפעילות 

לפרטים נוספים 

ניתן לפנות לרכזי 

הקהילה ולמזכירות 

הישוב

 שדה בר 
סדנת מקרמה לנשים

 19:00-22:00 | 7.7.2020
בית משפחת שאער

בנייה עתיקה מעץ לזוגות
20:15-22:30 | 2.8.2020

בית משפחת אורבך

 שדה בועז
אקרובאלנס הורים וילדים

 - 16:00 | 14.7.2020
17:00

מגרש

מגליף סדנאת גילוף 
בקירטון

 15:00 | 30.8.2020
מגרש

 תקוע 
שירי קיץ עם אדם צחי

17:00-19:00 |5.7.2020
ספריה

 מופע אינדי פולק 
עם פטר הנדל

17:30-18:30|  13.8.2020
דשא תקוע ב'


