אירועי פורים 2017
היכל אומנויות הבמה  -טל'1-700-70-29-29 :
אייל גולן – הופעה
יום ב' ,13.3.17 ,בשעה 20:45
היכל בעיר  -הכי טוב שזה קרוב – טל'09-9628607 :
תרבות יהודית  -קריאת מגילה ע"י הרב ידידיה היבה ,מארחים את "שי ורועי"
מופע של כוכבי הילדים מבית היוצר של הפסטיגל ומותק של פסטיבל
מוצ"ש ,11.3.17 ,בשעה  ,20:00הכניסה חופשית!
ספריית נוף-ים  -טל'09-9507946 :
"שלגיה ושבעת הגמדים" ,הצגה לגילאי 3-5
יום ג' ,7.3.17 ,בשעה 17:30
"הביצה שהתחפשה" ,הצגה לגילאי 2-5
יום ג' ,14.3.17 ,בשעה 17:30
מתנ"ס נווה עמל  -טל'09-9708200 :
הפנינג פורים לכל המשפחה  -תחנות פעילות ,מופע להטוטנים
יום ד' ,15.3.17 ,בשעות 17:00-19:00
מסיבת פורים למבוגרים – מופע אמן ,תחרות תחפושות ועוד...
יום ה' ,9.3.17 ,בשעה 20:30
ספריית יד התשעה  -טל' 09-9555423
"המתנה של אסף" ,תיאטרון סיפור ,לגילאי 2-5
יום ד' ,8.3.17 ,בשעה 17:00
מתנ"ס נווה ישראל  -טל'09-9707900 :
הפנינג פורים לכל המשפחה -סדנת להטוטנות ,מופע הקרקס
יום ב' ,13.3.17 ,בשעות 10:00-12:00
הרצליה ב'  -טל'054-3455207 :
קבורקה – תאטרון קרקס ,יצירה-הכנת כדורי ג'אגלינג ,דוכני משחק
יום ו' ,3.3.17 ,בשעות  ,12:15-15:00רח' הפרח בגני פינת נוף שדמות
מתנ"ס נוף ים  -טל'09-9575580 :
קרנבל פורים לכל המשפחה – - Street partyריקודים ,מתנפחים ,תחרות
תחפושות נושאת פרסים ,מופע "ביט בוקס".
יום ד' ,8.3.17 ,בשעה ,17:00במרכז המסחרי נוף-ים.

מתנ"ס יד התשעה 09-9591050 -
פורימון – מתקני ענק של הצופים ,ג'ימבורי ,תחנות איפור ועוד...בהובלת קומונת
הצופים ,בשיתוף מח' נוער וקהילה
יום ב' ,13.3.17 ,בשעה  ,16:00ברחבת הדשא
תמיר בוסקילה בהופעת סטנדאפ  ,מאפרת ,תחרות תחפושות,
מסיבת ריקודים תחרויות ועוד...
יום ד' ,15.3.17 ,בשעות 20:00-23:00
מתנ"ס נחלת עדה  -טל'09-9566801 :
קרנבל פורים בסגנון שנות ה 80-ומשחקים של פעם
יום ב' ,13.3.17 ,בשעות 11:00-14:00
מרכז יבור  -טל'09-9543574 :
שישי משפחתי  -חגיגה משפחתית ,תחנות פעילות ,החלפת
משלוחי מנות ועוד...
יום ו' ,3.3.17 ,בשעות 13:00-15:30
בית הגמלאי – טל'09-9541086 :
אירוע פורים  -הזמרת אביטל לבני בשירי מחזות זמר
יום ב' ,13.3.17 ,בשעה 11:00
 60על הים  -טל'09-7682558 :
טיול בין-דורי לפורים – מפעל השוקולד בנצרת ,חוות הברווזים בכפר ברוך ועוד...
יום א' ,12.3.17 ,יציאה בשעה ( 07:00מגיל  6ומעלה).
אגדה – מרכז הורים וילדים – טל'09-9569482 :
מסיבת תחפושות ,עדי והגיטרה ,לגילאי 1-3
ביום ד' ,8.3.17 ,בשעה 10:30
בנג'ו הגדול – פעילות מוסיקלית ,לגילאי 1-4
יום ב' ,13.3.17 ,בשעה 10:30
 MINI LINGUIבאווירה פורימית – אנגלית לקטנטנים
יום ב' ,13.3.17 ,בשעות 17:30 ,16:45
מועדון השחמט  -טל'054-4777672 :
פסטיבל "שח-פורים" לנוער ע"ש הטייס סגן דני גלזר ז"ל
יום ב' ,13.3.17 ,בשעות  ,09:00-14:00רח' השרון 23
תרבות תורנית – טל'09-9546392 :
צוחק מי שצוחק אחרון – הצגה לכל המשפחה ,בהיכל בעיר
יום ב' ,13.3.17 ,בשעה 19:00

תרבות יהודית – 09-9530703
מסיבת פורים – הזמר אלעד שער ומופע גמישות מיוחד
מוצ"ש ,11.3.17 ,בשעה  ,20:30באולם הספורט ביה"ס וולפסון ,נווה עמל
הכניסה חופשית!

