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אירועי חנוכה של המנין המשפחתי: הדלקת נרות, תחרות "הלביבה החביבה ביותר"כפר ורדים

      

כפר ורדים - דף הבית

כל הכתבות

לוח דירות כפר ורדים

לוח דרושים כפר ורדים

לוח לימודים כפר ורדים

לוח יד2 כפר ורדים

אודות

צור קשר

עיתון כפר ורדים

עיתון מעלות תרשיחא

עיתון ראש פינה

הירשמו ל-ורדימייל

וקבלו עדכונים על חדשות
ואירועים בסביבה:

שם

אימייל

אירועי חנוכה של המנין המשפחתי: הדלקת נרות, תחרות "הלביבה החביבה ביותר"

מערכת ורדים.נט    28.11.10

וגם הפעלות, חידון טריוויה ושירה בציבור ביום ה' 2/12

 

"תחרות הלביבה החביבה"
הקהל יטעם ויצביע ללביבות "הכי מדליקות"  
בן מבחר הלביבות שיכינו המשתתפים בתחרות 

 

השתתפות בתחרות בהרשמה
מראש: 

  המעוניינים להכין לביבות לתחרות מתבקשים
לשלוח מייל להולי: 

asheirah@yahoo.com עם שם משפחה, טלפון

וסוג של לביבות שתכינו 
 

הזוכה בתחרות יקבל מגש זכוכית
מפאר  

מהסטודיו  של הולי סגל, אומנית
מקומית.

 
 

 
 

18:30 הדלקת נרות בצומת המפה
19:00 הדלקת חנוכייה כקהילה באשכול הגנים "גפן" בשלב א' (יש להביא

חנוכיות, נרות וגפרורים מהבית)
19:10 תחרות "הלביבה החביבה ביותר" (פרטים לעיל)

19:30 סדנאות יצירה (תיאטרון, אמנות, הפעלה ותנועה), משחק טריוויה
בנושאי החג עם פרסים

20:00 שירה בציבור בליווי מירב גונן וכיבוד קל
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בניית אתרים

20:00 שירה בציבור בליווי מירב גונן וכיבוד קל
 

דמי כניסה:  זוג + ילד (ראשון) 20₪, 
             כל ילד נוסף 5₪ (עד גיל שנתיים חינם)

             בודד (מבוגר) 10₪ 
כל משפחה מתבקשת להביא בקבוק שתייה קלה או מים.   

אפשר לרכוש כרטיסים ב-DVDOOR במרכז המסחרי
 

Be the f irst of your friends to like this.Like

 הדפסת כתבה     שליחה לחבר      הוספת תגובה

 הצגת כל התגובות ברצף

אין תגובות לכתבה

נו      מפת האתר      RSS      צור קשר      הוסף למועדפים      הפוך לדף הבית דף הבית      אודותי
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