
עיריית נתניה

 נטיעות בשכונות

 נתניה חוגגת ט”ו בשבט

נטיעות, סדנאות למשיכת פרפרים, הצגות ילדים, פינות יצירה ועוד

“עצים מספרים היסטוריה”
סיורים חגיגיים בהדרכת מוזיאון העיר ואגף איכות הסביבה 

שישי 26.1, על טבע והיסטוריה מרתקת בחורשת האלונים, 13:30
נגלה טבע ייחודי וסיפור מרתק מימי המאבק להקמת המדינה, 

כולל משחק חווייתי לכל המשפחה ואפשרות לאימוץ עצים. 
בהדרכת שקד לוין, צרויה רונן, גיא שחר, לירון גליק
נפגשים בשער מס’ 2 בכניסה לחורשה )רח’ האלונים(

שישי 9.2, לגלות עצים בין בתי ראשונים, 13:30
סיור נוסטלגי במרכז העיר לגילוי עצים נסתרים המספרים על חיי 

המושבה נתניה בראשיתה ומשחק תחרותי לכל המשפחה. 
בהדרכת שקד לוין, צרויה רונן

נפגשים במוזיאון העיר נתניה )רח’ מקדונלד 3(

ט’’ו בשבט שמח בכיכר העיר

סדנאות יצירה
19:00-16:00 שתילה יצירתית בנעליים ישנות )יש להביא מהבית(, 

סלי שפע, ראש דשא ועוד     
עוד בתוכנית: פיסול סביבתי עם ‘’מעון אור’’, פינת איפור מקצועי, 

מיצג ‘’העץ המדבר’’, תערוכת פיסול עצים של ילדי בתיה”ס בשיתוף 
תוכנית קרב ועוד 

‘’סיפורה של ורדית’’
18:00-17:00 הצגת ילדים / תיאטרון סביבטרון

מתוך הסדרה ‘’סיפורים מהמזוודה’’ העוסקת בחינוך לאיכות הסביבה 

‘’טבע דומם’’
13:00-11:00 כני ציור מפוזרים במדרחוב, לקהל הרחב 

18:00-16:00 כני ציור מפוזרים בכיכר, לילדים ומשפחות

‘’עושים שוק’’
19:00-11:00 שוק איכרים ססגוני היישר 

מהחקלאי לצרכן ומשתלה עשירה 
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מינהל תפעול 
אגף רבעים ושכונות     אגף גנים ונוף     אגף איכות הסביבה

הכניסה 
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הציבור מוזמן!
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הסיורים ללא עלות, אך יש להירשם מראש בטל. 09-8840020 
museum.netanya@gmail.com או בכתובת הדוא”ל

יש להצטייד בנעליים נוחות להליכה, במקרה ויירד גשם, הסיורים יידחו למועד אחר

מינהל חינוך וחברה
אגף חינוך יסודי וחט”צ

פרטים באגף רבעים ושכונות בטל. 09-8605826

“על עצים, ים ועיר”
11:00 סיור ט”ו בשבט בהדרכת רונית סוסנקו

נפגשים בכיכר העצמאות החדשה מתחת למסכים  
הסיור ללא עלות אך יש להרשם מראש בטל. 09-8308801

ronit.s@netanya-culture.co.il או בכתובת הדוא”ל

חמישי 25.1, גינה קהילתית קריית השרון )רח' לנטוס 26(, 19:00-17:00
ראשון 28.1, מועדון אזרחים ותיקים ספיר )רח' נחמה וינר 6(, 12:00-9:00

ראשון 28.1, גן הקליר-רמת חן, 18:00-16:30
ראשון 28.1, בי"כ נווה שלום-עין התכלת, 20:00-18:00

שני 29.1, גינה קהילתית נאות שקד, 18:00-15:00
שלישי 30.1, גינה קהילתית דורה, 12:00-9:00

שלישי 30.1, מועדון אזרחים ותיקים דב הוז, 12:00-10:00
שלישי 30.1, גינה קהילתית חפציבה, 18:00-16:00  
שלישי 30.1, גן פייר קניג-נוף הטיילת, 18:00-16:30 

שלישי 30.1, גינה קהילתית מתנ"ס נאות הרצל, 19:00-17:00
רביעי 31.1, השקת גינה קהילתית קריית נורדאו, 12:00-9:00

רביעי 31.1, גינה קהילתית נאות גנים, 18:00-16:00


