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מבזקי חדשות ירושלים הפסטיבל לג’אז ולמוסיקה אלטרנטיבית יוצא לדרך 22-26 בנובמבר

אירועי חנוכה במנהלים הקהילתיים בירושלים

חיפוש...

אירועי חנוכה במנהלים הקהילתיים בירושלים

שכונות וסובב ירושליםעסקים ומסחרחינוך והשכלה גבוההחברה וקהילהעירייה וממשלעמוד ראשי
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        חדשות ירושלים, 9 בדצמבר 2020, 16:43, אין תגובות,

אירועי חנוכה במנהלים
הקהילתיים של גילה,

גינות העיר, מורשה
ונווה יעקב, מבית

החברה למתנ"סים
הארצית

המנהלים הקהילתיים של החברה למתנ”סים הארצית מציעים מגוון רחב של פעילויות ואירועים בשלל גוונים. בכל אחד
מהמתנ”סים המארגנים פעילויות, יערכו פעילויות מותאמות לכל המשפחה – ילדים, נוער ומבוגרים ורובן יערכו באמצעים

טכנולוגיים (זום, פייסבוק לייב, יו טיוב) או באמצעות מפגשים מצומצמים באוויר הפתוח לפי התו הסגול והנחיות משרד
הבריאות. 

להלן מדריך הפעילויות במנהלים: 

חנוכה במנהל הקהילתי גינות העיר מבית החברה למתנ”סים הארצית: אירוע מדליקות 
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במנהל קהילתי גינות העיר יקיימו את אירוע מדליקות- לכבודן של נשים ירושלמיות מעוררות השראה – הנשים המתנדבות והפעילות במרחב הציבורי של ירושלים.

בהשתתפות המועמדות להנהלת המינהל הקהילתי של גינות העיר, עו”ד אמי פלמור – מנכ”לית משרד המשפטים לשעבר, עו”ס ניקי קריגר – מנהלת היחידה

להתנדבות של עיריית ירושלים.   מנחה  – עידית רובין, אשת חינוך וחברת ההנהלה היוצאת, ליווי מוזיקלי-  הפייטנית ליאת יצחקי. 

האירוע יתקיים ביום שני 14.12 כ”ח כסליו בשעה 19:00 נר רביעי של חנוכה במתחם התחנה וישודר בפייסבוק לייב של המנהל הקהילתי. 

חנוכה במנהל קהילתי מורשה מבית החברה למתנ”סים: פסטיבל מספרי סיפורים  

במנהל קהילתי מורשה- בית קנדה יתקיימו שלל פעילויות לתושבי השכונה ביניהן סדנת זילוף סופגניות לקשישים, מסיבות חנוכה במרכזי הלמידה ופסטיבל מספרי

סיפורים בנושא גבורה יומיומית בהשתתפות תושבי השכונה.  

הפסטיבל יתקיים בתאריך 16.12 בשעה 20:00 וישודר בלייב בדף הפייסבוק של המנהל. 

חנוכה במנהל הקהילתי נווה יעקב מבית החברה למתנ”סים: חנוכיף בחוג המשפחה 

המנהל הקהילתי נווה יעקב מציע בחנוכה הקרוב מבחר פעילויות חווייתיות ומעשירות לכל המשפחה. כל הפעילויות מיועדות למשפחות גרעיניות ולקבוצות סגורות

עד 10 משתתפים: סדנאות אמנות ויצירה, אטרקציות ספורטיביות מיוחדות לחנוכה, הצגות והקרנות על מסך, משחק טריוויה לכל המשפחה, פעילות הדפסת

סביבונים בתלת ממד, מתנפחים, ג’ימבורי ועוד. 

הרישום במערכת הטלפונית: 0795743738 

חנוכה במנהל הקהילתי גילה מבית החברה למתנ”סים: מאירים את השכונה יחד בהדלקת
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פוסט הבא »« פוסט קודם

השארת תגובה

נרות משותפת 

“מאירים את השכונה יחד”-גם השנה מזמינים אתכם לחגוג ביחד את חנוכה בבניין. אתם קובעים את זמן המפגש ומביאים את השכנים ובמנהל הקהילתי  דואגים

לכם לערכת פעילות שווה שכוללת  שירונים, קלפי פעילות, סביבוני עץ מדליקים, חנוכיה, מטבעות שוקולד ועוד. מס’ הערכות מוגבל.

להרשמה: https://forms.gle/GamyeNA8suCNeEsJ6 תאריכי האיסוף יישלחו במייל לנרשמים. 

כתיבת תגובה

אימייל*שם:*

אתר:
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שליחה
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הצגה בטוויטרהטבע

 @news_jerusalem ציוצים של

חאן שער הגיא, נחנך לאחר ששופץ והוקם בו מרכז מורשת. הוא צפוי להיפתח לקהל הרחב במהלך החודשים ינואר-פברואר 2021. הביקור כולל מיצג וסרטון עדויות לוחמים, עמדת דרך, עמדת 
אלחוט ועוד.

 bit.ly/3qC9FOH חדשות ירושלים- JNEWS לקריאה וצפיה בסרטונים מהאירוע כנסו ל
  

jerusalemnews- חדשות ירושלים
@news_jerusalem

בחירת קטגוריה

קטגוריות באתר

ירושלים שלי – אבי חיון
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חדשות ירושלים חדשות ירושלים - אתר החדשות- אתר החדשות

שער יפו מרץ 2020

חדשות ירושלים

ערוצי תוכן

עמוד ראשי
איכות הסביבה
אירועים וכנסים

דתות

אודות

אודות חדשות ירושלים
כתבו אלינו

פרסמו אצלנו
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אתרים קדושים בירושלים
בריאות

קורונה בירושלים
ירושלים שלי

ספורט
תחבורה

אוטובוסים ומוניות
בטיחות בדרכים

חניה
רכבות בירושלים

תרבות ופנאי
עירייה וממשל

עיריית ירושלים
משרדי ממשלה

משטרה
חברה וקהילה

הגיל השלישי בירושלים
הירושלמים

צעירים
חרדים

חינוך והשכלה גבוהה
בתי ספר
הגיל הרך
סטודנטים

עסקים ומסחר
ביטוח 1

מחנה יהודה
מסעדות אוכל ויין

נדל”ן
התחדשות עירונית
נדל”ן עושים עסקה
רובע הכניסה לעיר

תיירות
תעסוקה
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