
פרטים נוספיםמיקוםגילאיםשם האירועיום ושעהתאריך
45 ₪גינת הנופלים, נווה רסקו4-6סיור עששיות והצגה "סיגי הסופגניה ורון הסביבון"א', 21.1116:30

55 ₪פארק החבלים, נווה גן3-6סיורי עששיות לילדי הגניםד', ה', א', 24,25,28.1117:00
 מוסך אבי קלמרו, החרש 1 מבוגרים טברנה יוונית עם הזמרת רוחל'ה אלה ואומן הבוזוקי לירן ברא', 28.1120:30

אזור התעשיה
 כניסה חופשית 

בהרשמה מראש
ב', ד', א', 29.11, 1.12, 5.12

8:00-13:00
רישום באתרמגוונים נווה גן 6-12סדנת נינג'ה לחנוכה- 3 ימי אימוני נינג'ה וכושר

כניסה חופשית גינה קהילתית רח' מוריה ילדים גינה מדליקה- פעילות לילדים ע"י בני הנוערב', 16:00 29.11
כניסה חופשיתחורשת ארנון, רח' ארנון 5-820גינה מדליקה- הכנת שמן ריחני מפרחי תבליןב', 16:00 29.11
25 ₪ מגוונים אלון5-8סדנת יצירה- הכנת סביבונים מאירים  ב', 29.1117:30
 כניסה חופשית בית משפחת בלשמבוגריםבתים מדליקים- "ללמוד לקום" - לינוי בר גפןב', 29.1119:00

בהרשמה מראש
 בתים מדליקים- המאבק לשיוויון של הטייסת אליס מילר - ב', 29.1119:00

עו"ד נטע זיו 
 כניסה חופשית בית משפחת אינגברמבוגרים 

בהרשמה מראש 
כניסה חופשית "האברבוך", סוקולוב 1842 +"לחצות את האוקיאנוס האטלטנטי בסירה"- אוהד לויב', 29.1119:00
 כניסה חופשית קתדרה רמת השרוןמבוגרים "כל ילד יכול להאיר את העולם" - ד"ר שמעון אזולאי ב', 20:00 29.11

בהרשמה מראש 
רישום באתרמגוונים נווה רסקו8-13סדנת אמנות )5 ימים( DIY - כנרת בזק סטודיו Kב'-ג', 30.11-1.128:30
 ב'-ג'30.11-1.12

8:30-16:00
רישום באתרמגוונים נווה גן 6-12סדנת אומנויות הבמה לכל מי שאוהב לשיר לרקוד ולהופיע

40 ₪כבריה - שלוחת גולן2-4הפעלה מוזיקלית דן דן הנגן ג', 30.1117:00
40 ₪מגוונים ק.הצעירים6-12סדנת שוקולד- עיצוב סמלי החג משוקולדג', 30.1117:00/18:15
25 ₪מגוונים אלון5-9סדנת מדע מיוחדת לחנוכה על אור וחושך ג', 30.1117:30
 כניסה חופשית בית משפחת וינרילדיםסדנת מבוכים ודרקוניםג', 30.1117:30

בהרשמה מראש
 כניסה חופשית מגוונים לוי מבוגרים בתים מדליקים- "לרוץ בלי לראות" - בז'ה נבבה ג', 30.1118:00

בהרשמה מראש 
 בתים מדליקים- "המדריך למהפכה חברתית"- ג', 30.1120:30

ח"כ )לשעבר( רחל עזריה  
 כניסה חופשית בית משפחת מזורמבוגרים

בהרשמה מראש
רישום באתרמגוונים ק.הצעירים6-12סדנת חנוכה- ספורט, בישול ואמנותד'-ה', 1-2.128:30

ד'-ה'/א'-ב'1-2/5-6.12
8:30 -13:30

רישום באתרבמרכזי מגווניםילדים סדנאות מבוכים ודרקונים - מיוחדות לחנוכה

35 ₪מגוונים אלון5-9סדנת הכנת נרות שעווה צבעונייםד', 1.1210:00
כניסה חופשית מתחם אלכסנדרוני הישןכל המשפחה אירוע קהילתי- סדנת תיפוף לילדים, מוזיקה, הדלקת נרד', 1.1218:00
ה', 16:45/ 2.12

17:45 /17:15
רישום באתרמגוונים אלי כהןילדים סיור עששיות והדלקת נרות

25 ₪מגוונים אלון4-7סדנת יצירה - הכנת ארנק לדמי חנוכהה', 2.1218:30
 כניסה חופשית בית משפחת ג'יראסימבוגריםבתים מדליקים- "עיתונות משנה מציאות" - אורלי ברלבה', 2.1220:00

בהרשמה מראש 
 כניסה חופשית מגוונים נווה רסקו מבוגריםחגיגית חנוכה - איתי הרמן "המרדף" כאן 11 ולהקת גוון אחר שבת, 20:00 4.12

בהרשמה מראש 
 כניסה חופשית בית משפחת פרידג'המבוגריםבתים מדליקים- גיבורת השנה רחלי טדסה מלכאיה', 2.1220:30

בהרשמה מראש 
 א'-ב' , 5-6.12

8:30-14:00
רישום באתרמגוונים נווה גן 6-12סדנת רולרדאנס לחנוכה – יומיים של אימונים וסדנאות שונות

כניסה חופשית בית קפה פלוראיין, יצחק אלחנן 5כל המשפחה אירוע חנוכה- הרכב מוזיקלי, יצירה לילדים והדלקת נר א', 5.1218:00
35 ₪מגוונים אלון5-9סדנה להכנת סביבונים משוקולד ב', 5.1210:00
 בתים מדליקים- שייקה ברקת, טייס וראש המודיעין א', 5.1220:00

חיל האוויר לשעבר
 כניסה חופשית בית משפחת צומעימבוגרים 

בהרשמה מראש 
נוערמפרט גילאים:                                  מבוגריםכל המשפחהילדים

מאירים את העיר - אירועי חנוכה במגוונים

migvanim.com  כל האירועים תחת הנחיות התו הירוק • פרטים והרשמה באתר מגוונים


