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מחירהאירועתאריך ושעהמרכז קהילתי

 בית צדיק - 
יום א׳ | 28.1 | 17:00שאול המלך 4

הצגת ילדים "ד"ר קפיץ" בבית צדיק
הצגת ילדים קלילה ומצחיקה באווירת ט"ו בשבט

₪ 15

יום א׳ | 28.1 | 17:45יגלום - ליבורנו 17
שקדיית הקסם' – הצגה ויצירה במרכז יגלום

הצגת ילדים 'שקדיית הקסם' וסדנת יצירת ראש דשא
₪ 20*

הבונים - אורט 
יום ב׳ | 29.1 ישראל 9

'העץ הנדיב' - שעת סיפור ויצירה במרכז הבונים
שעת סיפור באווירת החג ויצירה בעקבות הסיפור

₪ 15

יום ג׳ | 30.1 | 17:00עמידר - הצנחנים 5
חגיגת ט"ו בשבט בגאולים. עמדות יצירה ברוח ט"ו בשבט, סדנת 

אומנות בממתקים, עמדת פירות יבשים
₪ 5**

כותר פיס - 
יום ג׳ | 30.1 | 17:30ז'בוטינסקי 3

סדנת יצירה בכותר פיס. סדנת יצירה באווירת חג האילנות, המשלבת 
שימוש באצטרובלים ופרחים 

₪ 15

יום ד׳ | 31.1 | 17:00גאולים - ניצנה 19 
חגיגת ט"ו בשבט בגאולים. עמדות יצירה ברוח החג, סדנאות אמנות 

בממתקים ועמדת פירות יבשים
₪ 5**

10 ₪טו בשבט במרכז עופר. סדנא הכנת עציצים לכבוד ט"ו בשבטיום א׳ | 4.2עופר-הבנים 5

אירועי ט"ו בשבט במרכזים הקהילתיים:

יום ה׳ | 25.1 | 17:00

"תותי מארץ התותים"/  הצגת ילדים לכבוד טו בשבט – 
תותים  מאוד  שאוהבת  תותי  של  סיפורה  בהיר.  עתיד 
לנשף  להספיק  כדי  התותים,  לארץ  בזמן  להגיע  וחולמת 

"תות המלכות", וכמובן לפגוש את מלך תות המפורסם. 
ספריית עקיבא, נגבה 10 בת-ים |  לגילאי 4-9 | 5 ₪

יום א׳ | 28.1 | 17:15

שעת סיפור "נוף וטוף – אך אל תקטוף" / סיפורי תמרי 
נוף וטוף הם צמד יצורים חביב אשר גר ביער ודואג לשמור 
על הטבע והסביבה. הצגה שמלמדת את הילדים על חשיבות 

השמירה על הטבע. 
התרבוטק- הספרייה המרכזית, יוספטל 98| גילאי 

3-7| 12 ₪, חינם למלווה יחיד מגיל 14.
*הכניסה לשעות הסיפור הינה מגיל שנתיים ומלווה אחד בלבד

*20 ₪ לילד והורה מלווה אחד | **ביום האירוע המחיר יעלה ל- 10 ₪.

גן שרת ע"ש חיה ויצחק ולקר, משה שרת 5 , הכניסה חופשית חמישי | 1.2 | 16:30-18:30

 חגיגת ט"ו בשבט בגינת שרת המחודשת 
חנוכת גינת שרת במעמד ראש העיר

שתילת צמחים | הפעלות לילדים, הולכי קביים, ליצנים ובלונאים, סדנאות יצירה ועוד
 האירוע בהשתתפות תנועת הנוער 'הצופים' ובית הנוער קדימה

*יתכנו שינויים בשל מזג האוויר, יש להתעדכן בפרסומים בפייסבוק עיריית בת-ים

האירוע 

המרכזי

יום ב׳ | 29.1 | 15:00
ט"ו בשבט ב'להיוט'. מרכז להיות מזמין את תושבי 
ופעילות  קהילתית   לשתילה  עמידר  ניצנה-  שכונת 

לכבוד ט"ו בשבט.
מרכז 'להיוט' | רחוב חלמית 9 | הכניסה חופשית

יום ג׳ | 30.1 | 18:00-20:00 
מרכז 'יד לבנים' פותח את שעריו לקהל הרחב ומזמין את 
תושבי העיר לערב חגיגי, שיכלול  התכנסות וכיבוד קל, 
סדר ט"ו בשבט וערב שירה עברית עם הזמר אלעד גולדמן.

בית יד לבנים | קלאוזנר 11 | הכניסה חופשית

יום ו'| 2.2| 9:00-12:00
יום כיף בגינה החקלאית: הגינה חקלאית של ישראלים 
יוצאי אתיופיה מזמינה ליום כיף בגינה. בתכנית: מוזיקה 

מסורתית ושתילה.
חווה חקלאית, אנה פרנק 10 | הכניסה חופשית

לפרטים: שמואל תממה 053-8232842


