
פרטים נוספיםמיקוםגילאיםשם האירועיום ושעהתאריך
45 ₪מגוונים קריית הצעירים6-11יצירה מתוקה לחנוכהב', 12.1218:30/17:00
35 ₪גינת אלכסנדרוני3-10סיור עששיות והדלקת נרותב', 12.1216:45/17:15/18:00
40 ₪מגוונים נווה רסקו3-6הפעלה מוזיקלית לחנוכהג', 13.1217:00
40 ₪מגוונים גולן2-4מסיבת אור עם אלון פזג', 13.1217:15
45 ₪מגוונים אלי כהןט.חובה- כיתה ג'סדנת עיצוב סופגניהד', 14.1216:30/17:15
 בתים מדליקים- עומר שורק,א', 18.1218:30

 "להשתלב עם צרכים מיוחדים בחברה"
הכניסה חופשית משפ' שורק, כ"ט בנובמבר 14מבוגרים 

בהרשמה מראש
הכניסה חופשיתמשפ' ברעם ושנקר, ירמיהו 26מבוגרים בתים מדליקים- "נרמיהו ה-10" ב', 19.1218:30
בתים מדליקים- סא"ל בועז קוקיה,ב', 19.1218:30

"גבורה בעולמו של מג"ד צנחנים ואב שכול"
הכניסה חופשית משפ' רכל, רח' שח"ל 14מבוגרים 

בהרשמה מראש
 משפ' דיגמי, מבוגרים בתים מדליקים- סדנת מרקים עם השף גולן ישראליב', 19.1219:30

רח' יהודה הנשיא 77
הכניסה חופשית 
בהרשמה מראש

 בתים מדליקים- גדי סוקניק, ב', 19.1220:00
על גבורה בקומנדו הימי  וחשיפת שחיתויות

הכניסה חופשית משפ' בר, רח' עזרא 38מבוגרים 
בהרשמה מראש

רישום באתרמגוונים נווה רסקוכיתות ד'-ו'סדנת מיניאטורה- חג מולדג', 20.128:00-13:00
,20-21.12 

22+25-26.12
 מחנה סייבר, 2 מחזורים: 8:00-13:00

יצירת אנימציה, תכנות ועיצוב בתוכנת תלת מימד
 מגוונים אלי כהן / כיתות א'-ה'

מגוונים נווה רסקו
רישום באתר

רישום באתרמגוונים נווה גןגן חובה- כיתה ו'סדנת אומנויות הבמה לכל מי שאוהב לשיר לרקוד ולהופיע20-21.128:30-16:00, 25-26.12
-20-26.128:00/8:30 )משתנה(

13:00/13:30
כיתה א'-ח' סדנאות מבוכים ודרקונים

)חלוקה לקב'(
רישום באתרמגוונים אלון, גולן, נווה רסקו

רישום באתרמגוונים אלי כהןכיתות א'-ו'סדנת אילוף כלבים20-21.1208:00-13:00 , 25-26.12

רישום באתרמגוונים אלוןכיתות ד'-ח'קורס קליעת צמות 20-21.129:00-12:00 , 25-26.12
35 ₪מגוונים אלון4-7סדנת הכנת סביבונים משוקולדג', 20.1216:45
35 ₪מגוונים אלון4-7סדנת הכנת עששיותג', 20.1217:45
 בתים מדליקים- מסיבת חנוכה לכל המשפחה ג', 20.1217:30

הדלקת נרות, DJ, דוכנים והפעלות
הכניסה חופשית משפ' גלפנד, רח' סיני 7כל המשפחה

בהרשמה מראש
כניסה חופשיתברחבי שכונת נווה רסקוכל המשפחהרחובות מדליקים- הדלקת נרות בשכונהג', 20.1219:00
הכניסה חופשיתגינת ארנוןכל המשפחהגינה מדליקה- הדלקת נרות עם הצגה "טוני קרטוני"ד', 21.1216:00

הכניסה חופשיתהפרחים 11-13 / הגנים 19כל המשפחהבתים מדליקים- תיאטרון פיאצ'וטקה בהצגה "מעשה בלביבות"ג'/ד', 20/21.1217:00
 בתים מדליקים- "האמנות ככוח מאיר" עם ירון שמיר- ד', 21.1218:30

מנהל סינמטק חיפה, המשורר ארז ביטון ותערוכת אמנות.
הכניסה חופשית הקתדרה רמת השרוןמבוגרים 

בהרשמה מראש
 בתים מדליקים- הרצאה של אסתי רידר, ד', 21.1218:30

עולמה של חרדית פמיניסטית
הכניסה חופשית משפ' פרידג'ה רח' ארנון 33מבוגרים 

בהרשמה מראש
22,23.12 8:00-13:00/

11:00-12:15
רישום באתרמגוונים אלי כהןנשים וילדותסדנת פלמנקו לנשים וילדות

35 ₪מגוונים אלון4-7סדנת סביבונים מאירים ה', 22.1216:45
35 ₪מגוונים אלון4-7סדנת נרות שעווה צבעונייםה', 22.1217:45
 בתים מדליקים- עופר רגב, בהרצאה על ספרו "כזהר הרקיע"ה', 22.1219:00

סיפור אהבה מרגש בין איש לאישה ובין אישה למולדתה
הכניסה חופשית משפ' ברכה, רח' היסעור 7מבוגרים 

בהרשמה מראש
 בתים מדליקים- ערב פנויים ופנויות לגיל השלישיה', 22.1219:00

והרצאה של ד"ר ליאת יקיר, על המדע של אהבה וזוגיות
הכניסה חופשית משפ' קורנברוט, רח' נחשון 26הגיל השלישי

בהרשמה מראש
רישום באתרמגוונים אלוןכיתות א'-ו'סדנת אמנות  DIY א'-ב' 25-26.128:30-13:00

 בתים מדליקים- בית קולינרי, סיפור הגשמת חלום: א', 25.1219:00
מהתבשילים של סבתא לאוכל גורמה.

הכניסה חופשית משפ' הורן, רח' גולומב 10מבוגרים
בהרשמה מראש

 בתים מדליקים- ערב מוסיקלי עם נעם גילאור )רשת ג'(א', 25.1220:00
ודפנה ארמוני בשיתוף תמורה- יהדות ישראלית

הכניסה חופשית משפ' בלאש, החלוץ 15מבוגרים 
בהרשמה מראש

מבוגריםכל המשפחהילדיםמפרט גילאים:                                 

מאירים את העיר - אירועי חנוכה במגוונים

migvanim.com  פרטים והרשמה באתר מגוונים


