
בס״ד

20:15 שלישי  |   | 11.5
חוויות מהות משה זכריה 6

השליחה רבקה ביסטריצקי בסדנת אירוח 
מיוחדת עם סלטים וקינוחים מגוונים
 הרצאה מפי הרב יוסף יצחק מיפעי

–׳דבש וחלב תחת לשונך׳.
מחיר: ₪30

לפרטים: עדי 054-6471778

20:00 ראשון |   | 9.5
שירה בציבור וריקודים בהנחיית אייל וגילה כהן

ישיבה סביב שולחנות כולל כיבוד קל |   | ₪50
מס’ המקומות מוגבל ההרשמה מראש |  למבוגרים | 

שלישי   | 11.5 
סיפור בתנועה “טיול במושב” בהנחיית חיה שרעבי

 פעילות משותפת להורים וילדים
17:00-17:50 גילאי 2.5-3.5  |  
18:00-18:50 גילאי 3.5-4.5  |  

מחיר: הורה+ילד ₪35

סדנת “לחם וגבינה”  לגילאי 5-9 
קבוצה שנייה  18:30-19:20 קבוצה ראשונה 17:30-18:20 | 

הרשמה מראש מחיר: ₪25 |  לילדים בלבד | 

17:00 חמישי |    | 13.5.21
רח׳ זבולון גרז 2

סדנת גומיקליי לחג השבועות לילדים
פימו פאן

מחיר: 20 ₪ 
לפרטים: 08-9527311

055-9855443 לפרטים: 08-9472410 | 
מס’ המקומות מוגבל!

 17:30 רביעי |   | 12.5.21 
 סיפור בתנועה “טיול במושב” 

 בהנחיית חיה שרעבי. 
פעילות משותפת הורים וילדים. לגילאי 2-4.

רח’ הר תבור 3
מחיר: 30 ₪ הורה+ילד )תוספת ילד 15 ₪(

חוויות ההולנדית

שוויץ רחובות החדשה

9:00-18:00 שישי |   | 14.5 
 נקודת חן - 

פסטיבל שבועות קהילתי 
מסיבת החלפות בגדי ילדים וילדות

נקודות מכירה של עסקים מקומיים

תחנות משחק נושאות פרסים לילדים

אירוע ביכורים קהילתי ושירה בציבור

 לפרטים: 08-9428290
כניסה חופשית

חוויות רחובות הצעירה חוויות  חב”ד

17:00 שלישי |   | 11.5.21
בשיתוף מרכז חוויות גבירול

 “מן החיטה עד הלחם״ לגילאי 3-9
ברחבת בית לגדול טוב

מחיר: 25 ₪  הורה+ילד, ₪15 עבור ילד 
נוסף, ביום האירוע 30 ₪  

052-3580535 לפרטים: 08-6345350 | 

חוויות בית לגדול טוב

 חוויות שוויץ המדע

17:30 רביעי |   | 12.5.21
 במגרש הספורט חוויות אושיות

 רחוב החבורה 20
 הצגה לילדים: 

 “חוגגים שבועות” עם שינשין 
מופע תיאטרון עם מיטב שירי החג.
*סדנת סליים* לגילאי 3-10 שנים .

מחיר: ₪30 לילד
לפרטים: 050-2123878 אתי 

חוויות אושיות

חוויות חדשות בשבועות

מחלקת מורשת ישראל

 17:00 שני |   | 10.5.21 
מוזמנים להנות מיריד איכרים מלא בכל טוב!

כלי בית |  לחמים |  גבינות |  דבש |  שמן זית |  מתבואת השדה והאדמה | 
סבונים טבעיים  תכשיטים | 

 20:30 חמישי |   | 13.5.21 
 תיקון שבועות קהילתי

  “גיור, חמלה ורעות בהשראת מגילת רות״ 
האירוע ביוזמת חברת המועצה איטל בציר אלשיך

פאנל בהנחיית אפרת רוזנברג שפירא יו״ר ארגון קולך
בהשתתפות: הרב אילעאי עופרן- ראש מכינת ,רוח השדה.

הרב מייקי גולדשטיין – קהילת ,עדת שלום עמנואל
אילנה פרידלנדר – מורה לגיור, ארגון נתיב.

מופע: שלושתנו – חנן יובל, דורית ראובני ואורי הרפז 

 הכניסה למבוגרים בהצגת תו ירוק/תעודת מחלים/בדיקת קורונה של 48 שעות. 

צוות הנהלת חוויות והמחלקה למורשת ישראל עיריית רחובות

 רחמים מלול
ראש העיר

 אמיתי כהן
מחזיק תיק מורשת ישראל 

ויו”ר רשת חוויות

בברכת חג שמח,

17:00 רביעי |   | 12.5.21

ברחבת מרכז חוויות תנופה
סדנת פיתות בטאבון ומטעמים

סדנת נרות הבדלה

 מירי 052-5769944
ליאור 052-8017121

60 ₪ למשפחה מחיר: 20 ₪ לילד | 
ילד רביעי ומעלה ללא עלות 

 17:00 שלישי |   | 11.5.21 
מסיבת שבועות לכל המשפחה

רח׳ קלמן גבריאלוב 20
מעגל מתופפים | סדנאות יצירה | סדנא בנושא 

סופר סתם וכתיבת אות בספר תורה
 ₪10 לילד

לפרטים: 08-9132702/3

חוויות קריית משה

כ”ח אייר שני |   | 10.5 
שירה בציבור והרצאה לשבועות

10:30 הרבנית רוחי לכטנשטיין “חלקינו בתורתך”
11:30 תכנית אמנותית עם גב’ עדנה גיאת

אסרו חג ז’ סיוון |  שלישי |   | 18.5
4 הקרנות של סרטים חדשים למגזר החרדי:

לנשים ונערות:
17:00  | 13:30  | ₪ 45 “להפוך את העולם“ | 

20:00  | 10:00  | ₪ 45 “אוקיינוס בוער“ | 
לבנות היסודי:

10:00  | ₪15 “קול בערפל“ | 
13:30  | ₪15 “אחות או יותר“ | 

מהות שדרות חן  חוויות תנופה


