
חוגגים פורים בחוויות! 
נשף פורים למבוגרים

בחוויות שוויץ החדשה
מופע זמרים, תחרות תחפושות 
ומסיבת ריקודים | כניסה: 40 ₪

 25.2.18 | יום א' | 19:45
לפרטים ולכרטיסים:

08-6366171/2

מסיבת פורים למבוגרים 
בחוויות אושיות    

הרקדה עם DJ כלף בן עמי
 כניסה: 35 ₪

 26.2.18 | יום ב' | 19:45
לפרטים ולכרטיסים:

08-9377702

נשף פורים עם הזמרת 
נסרין קדרי 
בחוויות קרית משה
כניסה: 80 ₪

 28.2.18 | יום ד' | 20:00
לפרטים ולכרטיסים:

08-9312700

הפנינג פורים למשפחה 
בחוויות גבירול

קרקס אפריקאי, דוכני מזון 
ומופעי חוגים | כניסה: 10 ₪

 27.2.18 | יום ג' | 17:30
לפרטים ולכרטיסים:

08-9472410

"הביצה שהתחפשה" 
במרכז חיבוקים     
הצגה לגילאי 2.5-6
כניסה: 25 ₪    

 28.2.18 | יום ד' | 17:15
לפרטים ולכרטיסים:

08-9201057

מסיבות פורים לנוער
בחוויות גבירול, 

קריית משה, 
רחובות החדשה 

ואושיות
 לפרטים ולכרטיסים

במרכזים השונים

קריאת מגילה 
לכל המשפחה 
בחוויות שוויץ המדע
הכניסה חופשית

 28.2.18 | יום ד' | 18:00
לפרטים ולכרטיסים:

08-6366171

מתנות לאביונים
בחוויות שוויץ המדע

איסוף ועיטוף מתנות והכנת 
כרטיס ברכה | הכניסה חופשית

 26.2.18 | יום ב' | 17:00
לפרטים ולהרשמה:

08-9310700

"סיפור המגילה“
בספרייה המרכזית

לגילאי 3-5
כניסה: 10 ₪

 27.2.18 | יום ג' | 17:00
לפרטים ולכרטיסים:

08-9457916

לונה פארק ענק לפורים
בחוויות קרית משה

חוויה לכל המשפחה
כניסה: 10 ₪

 28.2.18 | יום ד' | 10:30
לפרטים ולכרטיסים:

08-9312700

קריאת מגילה קהילתית 
בחוויות שוויץ החדשה
הכניסה חופשית 

 28.2.18 | יום ד' | 18:00

לפרטים ולהרשמה:
08-6366171/2

קריאת מגילה לנשים 
בחוויות שוויץ המדע
הכניסה חופשית

 28.2.18 | יום ד‘ | 19:15

לפרטים ולהרשמה:
08-6366171

מסיבת פורים למשפחה 
בחוויות אושיות

הופעה של אמן הבלונים ברק דגן
הכניסה חופשית

 27.2.18 | יום ג' | 16:00
לפרטים ולהרשמה:

08-9377700

הפנינג פורים למשפחה 
בחוויות שוויץ החדשה

מתנפחים, סדנאות יצירה, 
דוכני מזון ועוד | כניסה: 15 ₪

 27.2.18 | יום ג' | 17:00
לפרטים ולכרטיסים:

08-6366171/2

הצגה "המלך סיאם" 
בחוויות קרית משה

לגילאי 4-8
כניסה: 50 ₪    

 27.2.18 | יום ג' | 18:00
לפרטים וכרטיסים:

08-9312700

פורימון לכל המשפחה 
בחוויות שוויץ המדע

סדנאות יצירה, איפור, ומופע 
ילדים "אסתר" | כניסה: 20 ₪

 27.2.18 | יום ג' | 17:00
לפרטים ולכרטיסים:

08-6366171


