
  
  

  ע"סוכות תש

  תוכנית החג

  

        קישוט הסוכהקישוט הסוכהקישוט הסוכהקישוט הסוכה        1.101.101.101.10ג בתשרי ג בתשרי ג בתשרי ג בתשרי """"יו� חמישי ייו� חמישי ייו� חמישי ייו� חמישי י
  נוער וחברי� לקשט את הסוכה המשותפת שלנו, מוזמני� ילדי� 16:3016:3016:3016:30בשעה בשעה בשעה בשעה 

  .מוארת ויפה, בואו נעשה יחד סוכה מקושטת). בי! קופת בית לתאי הדואר(

        
        ברשות הצחוקברשות הצחוקברשות הצחוקברשות הצחוק    ––––ערב חג ערב חג ערב חג ערב חג     2.102.102.102.10בתשרי בתשרי בתשרי בתשרי ' ' ' ' יו� שישי ידיו� שישי ידיו� שישי ידיו� שישי יד

  .ומקורי, שנו!, דורו! רבי( במופע סטנד אפ מצחיק ) ר האוכל בחד 21:1521:1521:1521:15בשעה בשעה בשעה בשעה 
        !!!!!!!!!!!!אסור להחמי(אסור להחמי(אסור להחמי(אסור להחמי(.  ראייה קומית על המציאות בה אנו חיי�

  !בואו יהיה כדאי… מחכי� לכולכ� אז

  
  מסיבת שוקולד לכל המשפחהמסיבת שוקולד לכל המשפחהמסיבת שוקולד לכל המשפחהמסיבת שוקולד לכל המשפחה     –חול המועד חול המועד חול המועד חול המועד     6.106.106.106.10בתשרי בתשרי בתשרי בתשרי ' ' ' ' יו� שלישי יחיו� שלישי יחיו� שלישי יחיו� שלישי יח

  קי� האגדי שלמי מאתנו לא חל� לבנות את בית הממת ) בסוכהבסוכהבסוכהבסוכה    17:0017:0017:0017:00בשעה בשעה בשעה בשעה 
  !במסיבת שוקולד מגשימי� את החלו�? עמי ותמי

  !מממ טעימה ...ייחודית ובעיקר, צבעונית, הפעלה משוגעת
  ....תשפחות בואו לחגוג ולהנומ

  
        חשוו! לחברי�חשוו! לחברי�חשוו! לחברי�חשוו! לחברי�' ' ' ' סיור לילי לקראת בסיור לילי לקראת בסיור לילי לקראת בסיור לילי לקראת ב        9.109.109.109.10בתשרי בתשרי בתשרי בתשרי ' ' ' ' יו� שישי כאיו� שישי כאיו� שישי כאיו� שישי כא
        פור חייה ושיריה של רחל המשוררתפור חייה ושיריה של רחל המשוררתפור חייה ושיריה של רחל המשוררתפור חייה ושיריה של רחל המשוררתייייסססס

בנופי הבראשית של , בבית המוטור ונצא לסיור בהדרכת נחיק    ניפגש    21:3021:3021:3021:30בשעה בשעה בשעה בשעה 
  .ליווי מוסיקלי אית! בוברוב ושאולי ארקינד. כנרת בי! בית המוטור לג! רחל

   !חברי� מוזמני� להשתת/ כי יהיה כי/. בוד מתוקיבג! רחל בכ" נחיק"נקנח בסוכת 

  

  

íéðéîä úòáøà  
 âåøúàä- çéø åá ùéå íòè åá ùé  
 áìåìä- åá ùé çéø åá ïéàå íòè  
 ñãää- çéø åá ùéå íòè åá ïéà  
 äáøòä- çéø äá ïéàå íòè äá ïéà  

äîä íéçà íìåë ïë éô ìò óàå,  
ùîùäå äîãàä éðá,  

úçà äãåâàì íìåë åãâàé.  
  


