
 בס"ד

                                                                                                       
 !שבט בחשמונאים ב ט"ועושים   אחים גם יחד! שבט )ת( הנה מה טוב ומה נעים

 

 

 לותיקים:
 

 : 1111במוצ"ש פר' בשלח, י' שבט, 
, סיונר""אני פנההצגה של זאב הולין,  

 ספרדיאולם ביה"כ הב  02:22בשעה 
 לאדם₪ 02מחיר השתתפות:  

 
 לכבוד "יום המשפחה":

 ,0.11שבט, כ"ח ,יום רביעי
 ספרייה:ב 02:02בשעה 

 
זה קורה " –" "המשפחה בקולנוע
הצצה אל יחסים  :"במשפחות הכי טובות

בתוך המשפחה, דרך קולנוע ישראלי 
בכיר  מפי עינת קפאח, מרצה הרצאה ועולמי1

  ₪ 11 .בליווי קטעי סרטים בביה"ס "מעלה",
 

 מי שמעוניין מוזמן להשתתף!
 

 וס קפהעל כ לכולם תכנית "טעימות"
  

 ש" 12/ נוער: למשתתף₪  11במחיר: 
 

 במועדון נוער: 02:02בשעה  ,111, יום שני, ה' שבט
*סדנת ארומתרפיה לחורף עם שולי סררו מחברת 

סדנא ריחנית ומרתקת בה נלמד כיצד  –"פטשולי" 
לעבור את החורף בשלום1 נחזק את מערכת החיסון 

לטפל  לקראת מחלות החורף הקרבות ונלמד כיצד ניתן
בהן בעזרת ארומתרפיה ותרופות סבתא טבעיות 

                                                עתיקות1
 

 במועדון נוער: 02:02, בשעה 1011י"ב שבט, יום שני, 
 לא רק חג לאילנות! –ט"ו בשבט 

 הרצאה מפי מרצה מארגון "כושרות":
 ?כיצד בודקים פירות יבשים 
 ול ללא חשש מתולעים?אילו פירות ניתן לאכ 
 ?מדוע צריך הכשר לפירות ט"ו בשבט 
  מה המשמעות של ט"ו בשבט לתרומות ומעשרות

    ולערלה?
 

 
 כולם מוזמנים!!            אם אהבתם נביא עוד!

 
 

 

 באולם ביה"כ הרימון  להורים ונוער:
 
 : 02:02בשעה   ,111 מוצ"ש פר' בא,*

 לאמהות ובנות מתבגרות:
 ההצגה "בצנועה מתמדת" של תיאטרון דואט:

כל אלה וצניעויות  –מותגים, חוקים, פייסבוק, ואופנה 
רות בהצגה קלילה ומקורית המעלה שאלות אח

 .מהותיות על פניה השונים של הצניעות, וחשיבותה
לבת נוספת ₪  53לאמא ובת/ ₪  53לאחת/ ₪  02:  מחיר

  ₪ 12או מחיר משפחתי שלא יעלה על /  מאותה המשפחה
 

: 02:22, בשעה  0011ביום רביעי, כ"א שבט,**
  :)מכיתה ט' ומעלה(להורים ובנים 

 :הסרט הקרנת
 "קשר חופשי"  

סרט שנוגע ברגישות ובאומץ בסוגיות בוערות בעולמם של 
 מתבגרים דתיים1 

 מלווה בסדנאות להורים ולבני נוער בנפרד1
  לבן₪  53 לזוג/₪  53/ הורה אחדל₪  02:  מחיר

 ₪  12או מחיר משפחתי שלא יעלה על 

  :ילדיםהורים ול
 

 :בספרייה
  11:11 בשעה  ,1011שבט,   י"בביום שני , 

 עם יפעת סגל  0-1שעת סיפור לגילאי 
 לילד₪  1"הענן שלא רצה להיות קטן"           

 
 :במועדון נוער

 לכבוד חודש שבט ויום המשפחה!
 

 , 11:11בשעה   0211בכ"ט שבט, 
 המופע:  "ד"ר מולקולה שומר על הסביבה"

 כיתה ו' –מגן חובה להורים וילדים 
 / הורים בחינם ₪ 02מחיר כרטיס לילד: 

 
מסעדה הנוער פותחים :  10:22משעה  ואחרי המופע

 פרטים בהמשך! במועדון!
 
 

 וגרים:  למב
 02:02בשעה  1011במוצ"ש פר' יתרו, 

 הרימוןבאולם ביה"כ 
 עם אודי מילוא סדר ט"ו בשבט בליווי מוסיקלי

 
 לזוג₪  01ליחיד/ ₪  02מחיר השתתפות: 
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 בס"ד

                                                                                                       
 !שבט בחשמונאים ב ט"ועושים   אחים גם יחד! שבט )ת( הנה מה טוב ומה נעים

 

 

 לותיקים:
 

 : 1111במוצ"ש פר' בשלח, י' שבט, 
, סיונר""אני פנההצגה של זאב הולין,  

 ספרדיאולם ביה"כ הב  02:22בשעה 
 לאדם₪ 02מחיר השתתפות:  

 
 לכבוד "יום המשפחה":

 ,0.11שבט, כ"ח ,יום רביעי
 ספרייה:ב 02:02בשעה 

 
זה קורה " –" "המשפחה בקולנוע
הצצה אל יחסים  :"במשפחות הכי טובות

בתוך המשפחה, דרך קולנוע ישראלי 
בכיר  מפי עינת קפאח, מרצה הרצאה ועולמי1

  ₪ 11 .בליווי קטעי סרטים בביה"ס "מעלה",
 

 מי שמעוניין מוזמן להשתתף!
 

 וס קפהעל כ לכולם תכנית "טעימות"
  

 ש" 12/ נוער: למשתתף₪  11במחיר: 
 

 במועדון נוער: 02:02בשעה  ,111, יום שני, ה' שבט
*סדנת ארומתרפיה לחורף עם שולי סררו מחברת 

סדנא ריחנית ומרתקת בה נלמד כיצד  –"פטשולי" 
לעבור את החורף בשלום1 נחזק את מערכת החיסון 

לטפל  לקראת מחלות החורף הקרבות ונלמד כיצד ניתן
בהן בעזרת ארומתרפיה ותרופות סבתא טבעיות 

                                                עתיקות1
 

 במועדון נוער: 02:02, בשעה 1011י"ב שבט, יום שני, 
 לא רק חג לאילנות! –ט"ו בשבט 

 הרצאה מפי מרצה מארגון "כושרות":
 ?כיצד בודקים פירות יבשים 
 ול ללא חשש מתולעים?אילו פירות ניתן לאכ 
 ?מדוע צריך הכשר לפירות ט"ו בשבט 
  מה המשמעות של ט"ו בשבט לתרומות ומעשרות

    ולערלה?
 

 
 כולם מוזמנים!!            אם אהבתם נביא עוד!

 
 

 

 באולם ביה"כ הרימון  להורים ונוער:
 
 : 02:02בשעה   ,111 מוצ"ש פר' בא,*

 לאמהות ובנות מתבגרות:
 ההצגה "בצנועה מתמדת" של תיאטרון דואט:

כל אלה וצניעויות  –מותגים, חוקים, פייסבוק, ואופנה 
רות בהצגה קלילה ומקורית המעלה שאלות אח

 .מהותיות על פניה השונים של הצניעות, וחשיבותה
לבת נוספת ₪  53לאמא ובת/ ₪  53לאחת/ ₪  02:  מחיר

  ₪ 12או מחיר משפחתי שלא יעלה על /  מאותה המשפחה
 

: 02:22, בשעה  0011ביום רביעי, כ"א שבט,**
  :)מכיתה ט' ומעלה(להורים ובנים 

 :הסרט הקרנת
 "קשר חופשי"  

סרט שנוגע ברגישות ובאומץ בסוגיות בוערות בעולמם של 
 מתבגרים דתיים1 

 מלווה בסדנאות להורים ולבני נוער בנפרד1
  לבן₪  53 לזוג/₪  53/ הורה אחדל₪  02:  מחיר

 ₪  12או מחיר משפחתי שלא יעלה על 

  :ילדיםהורים ול
 

 :בספרייה
  11:11 בשעה  ,1011שבט,   י"בביום שני , 

 עם יפעת סגל  0-1שעת סיפור לגילאי 
 לילד₪  1"הענן שלא רצה להיות קטן"           

 
 :במועדון נוער

 לכבוד חודש שבט ויום המשפחה!
 

 , 11:11בשעה   0211בכ"ט שבט, 
 המופע:  "ד"ר מולקולה שומר על הסביבה"

 כיתה ו' –מגן חובה להורים וילדים 
 / הורים בחינם ₪ 02מחיר כרטיס לילד: 
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