
 האירועים
שיעשו לכן/ם

את החודש
ספטמבר

2022
שנה טובה ומתוקה

גם אני רוצה להיות

על המקרר שלכן.ם

פתיחת שנת 
הלימודים

 סדנאות יצירה
בשעה 16:00-18:00
לקראת חגי תשרי 

הצגה לילדים 
 18:00

"שערי ניקנור" -מתנה מכל הלב.
מרכז קהילתי  | הכניסה חופשית

 מועדון הקוראות
בשעה 10:00  ספריה

שמעון בוסקילה בהופעה
20:30

אמפי גינות הדר | כניסה 60 ₪ 

 "שבט נשים ואחיות"
בשעה 19:30

ערב לנשים בלבד
 בריכה | כניסה  20 ₪

הדר לוי במופע סטנדאפ
מופע מרכזי 
בשעה 21:30

 סרט תיעודי
בשעה 20:00 

"ציפור בחדר" תרצה אתר
ספריה | כניסה 20 ₪  

 סדנה הכנת שופר
בשעה 17:00

מרכז קהילתי | כניסה 20 ₪

שבת תרבות 
בשעה 11:00

חט"ב עתיד | הכניסה חופשית 

 הצגה לילדים 
בשעה  17:30 
הכינה נחמה 

מרכז קהילתי  | כניסה 30 ₪ 

 שעת סיפור 
בשעה 17:30  

גבריאל הדר
"מר זותא ועץ התפוחים"

ספריה | כניסה 20 ₪ 

מבצע חלוקה תפוח בדבש 
ברחבי העיר

חגי ישראל בקולנוע
 רון פוגל | בשעה  20:00

ספריה | כניסה 20 ₪  

מבצע חלוקה תפוח בדבש  
ברחבי העיר 

מחלקת הנוער ותנועות הנוער

 ערב סליחות ופיוטים
בשעה 23:30

פייטן איציק אשל 
בית הכנסת "נווה אליהו"

הכניסה חופשית 
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 האירועים
שיעשו לכן/ם

את החודש
אוקטובר

2022
חג סוכות שמח

גם אני רוצה להיות

על המקרר שלכן.ם

ערב סוכותערב יום כיפור

9
יום כיפור

5
סוכות

פסטיבל סוכות 
 ג'ימבו ג'יי מארח את נונו

פתיחת דלתות 19:30, 
התחלת מופע 20:30

רחוב דן | עלות  50 ₪

"קוראים כותבים" לילדים 
בשעה  10:00

עם הסופרת גילה עוז
כניסה 30 ₪

 אירוע פתיחה "סבתות 
בג'ינס" | בשעה  19:30 

ערב יווני - "יאסוס" 
עם הזמרת רעות יהודאי

מרכז קהילתי | 50 ₪

טכס הענקת מלגות 
בשעה  20:00
מרכז קהילתי

שמיני עצרת

 פסטיבל סוכות
להקת טיפקס בהופעה 

פתיחת דלתות 19:30 
התחלת מופע 20:30

רחוב דן | עלות  50 ₪

 ניווט משפחתי ספורטיבי 
בין השעות  9:00-11:00 

רחבי העיר | כניסה  10 ₪

 סדנה "מספר לספל" 
בשעה 17:30

ספריה  |  כניסה  20 ₪

 שמחת תורה
בשעה  21:00  

הקפות שניות סניף
בני עקיבא

הכניסה חופשית
 מועדון הקוראות

בשעה  10:00 
"זרות" | ליהיא לפיד

ספריה
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