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שלישי 3.3 
הצגה "המחבוא הסודי"*

3-7 | 17:00 | נווה רסקו

שלישי 3.3  
שעת משחק, סיפור ויצירה 

לכל המשפחה | 17:00 | ק.הצעירים

שלישי 3.3 
הפנינג פורים עם כוחות ההצלה 3-7 

 3-7 | 17:00 | גולן

שלישי 3.3 
הצגה בארמון של אחשוורוש* 

4-6 | 17:30 | כבריה

רביעי 4.3 
נשף פורים לתושבים 

לכל המשפחה | 18:00 | בי"ס אמירים

חמישי-רביעי 5-11.3 
כולנו מעבירים את זה הלאה

פרויקט משלוחי מנות קהילתי שכונתי

חמישי 5.3
ישראל והגיטרה*

 1.5+ | 17:00 | אלון

שישי 6.3 

כנס נשים פורצות דרך*

 9:00 | יד לבנים

שלישי-רביעי 10-11.3
סדנאות בוקר בפורים -

אומנות*
5-6 | רסקו

שני 9.3 
צילומי משפחות לפורים*

לכל המשפחה | רסקו

חמישי 12.3 
שרים בתחפושת - שירה בציבור

מבוגרים | קהילת דרכי נועם יבנה 102

חמישי 12.3 
נשף פורים לתושבים*

מבוגרים | 20:30 | אלי כהן  

שבת 14.3 
הצגה "אבא בא-לגן"*

 3-7 | 11:00 | אלון

שני 16.3 
הרצאה "בטיחות ברכב לתינוק"*

 מבוגרים | 10:30 | אלון 

שלישי 17.3 
שעת משחק, סיפור ויצירה

לכל המשפחה | 17:00 | ק.הצעירים

שלישי 17.3 
שעת סיפור "האריה שאהב תות"*

 3-6 | 17:00 | רסקו

שלישי 17.3 
מסיבת קצב פורימית*

 2-4 | 17:30 | כבריה

שלישי 17.3 
הרצאה "המאבק על האושר" *

 מבוגרים | 20:30 | אלון

רביעי 18.3 
פתיחת ספריית משחקים וצעצועים 

לכל המשפחה | 16:30 | רסקו

רביעי 18.3 
סדנת אומנות - מבוך ומגנט*

4-9 | 16:30 | גולן

רביעי 18.3 
הצגה "מפתחות הקסם של דידי"*

 3-6 | 17:00 | ק.הצעירים

חמישי 19.3 
ישראל והגיטרה*

 1.5+ | 17:00 | אלון 

שני 23.3 
הרצאה "מנשאים"* 

מבוגרים | 10:30 | אלון

שני 23.3 
ערב טריפוליטאי* 

מבוגרים | 20:00 | ק.הצעירים

שני 23.3 
הרצאה: "התנהלות כלכלית עם ילדים"*

 מבוגרים | 20:00 | גולן

שלישי 24.3 

ארועים, מתחמי תרומות ופעילויות
ברחבי העיר 

שלישי 24.3 
הפנינג אתגרי עם סדנאות ופעילות 

חוויתית לכל המשפחה
     17:00 | גינת הבנים

שלישי 24.3 
הפנינג התרמה לעמותת אנוש

         17:00 | רסקו

 שלישי 24.3 
הרצאה "גינת בר" – מאיר שלו*

20:30 | בי"ס עומר

רביעי 25.3 
"בני נוער אומרים לא לגזענות" 

האקתון
נוער | מתנ"ס נאות גנים נתניה

 רביעי 25.3 
ערב הוקרה לזכר תורמות האודיטוריום

 מבוגרים | 18:30 | ק.הצעירים

חמישי-שבת 26-28.3 
פסטיבל אביב – מסיבת החלפת בגדים 

וגראז' סייל

 לכל המשפחה | רסקו

ראשון 29.3 
שוק קח-תן לקראת פסח

 לכל המשפחה | 17:00  | ק.הצעירים

שני 30.3  
הרצאה "השנה הראשונה"*

 מבוגרים | 10:30 | אלון

 שני 30.3 
מרוץ "חפש את האפיקומן"

 לכל המשפחה | 16:30 | רחבי העיר

שלישי 31.3 
סדנת אומנות לפסח*

קייטנת מבוכים ודרקונים לפסח*

     רסקו

שלישי 31.3 
קייטנת מבוכים ודרקונים לפסח*

קייטנת אמנות לפסח*
סדנאות מוסיקה קאנטרי מיוזיק  לפסח*               

   גולן / כבריה

שלישי 31.3
שעת משחק, סיפור ויצירה 

לכל המשפחה | 17:00 | ק.הצעירים

31.3 שלישי 
שעת סיפור "חנה'לה ושמלת השבת" 

3-6 | 17:00 | רסקו

שני-רביעי 9-11.3 
סדנאות בוקר בפורים
מבוכים ודרקונים* 

6-16 | רסקו

פורים
שמח!

פורצות דרך


