
הצגה באווירה פורימית 
"על גברים ונשים"

בהופעת אמירה פולן
יום א' | 17.3 | 10:00 | 30 ₪

מופת
08-9466977 

מסיבת פורים וסדנת צחוק 
לנשים בכל הגילאים

כרטיסים יימכרו ביום האירוע
יום ד' | 13.3 | 20:00 | 30 ₪

חוויות אושיות
08-9377702

הפנינג פורים 
לכל המשפחה

לונה פארק עם תחנות 
ואטרקציות

יום ד' |  20.3 | 15:00-10:00
10 ₪ כניסה

חוויות רחובות הצעירה 
08-9312700

קריאת מגילה קהילתית 
באווירה חגיגית, 

חלוקת משלוחי מנות 
והפעלה לילדים ברוח החג

יום ד' | 20.3 | 18:00
הכניסה חופשית

שוויץ רחובות החדשה 
08-6366171/2

הפנינג פורים 
לכל המשפחה

במופע קרקס אפריקאי,
מתנפחים,עמדות איפור ועוד

יום ד' | 20.3 | 16:00
הכניסה חופשית

פארק אביסרור 
בשכונת גבירול

תאטרון סיפור: 
מגילת אסתר

הסיפור המרגש, עם בובות 
יפיפיות ובליווי מוזיקה סוחפת

יום ה' | 21.3 | 17:15
20 ₪ כניסה

חוויות שדרות ח"ן
08-9428290

נשף פורים למבוגרים
בהופעה של הזמר 

מורן קריטי
יום ב' | 18.3 | 20:00 | 60 ₪

חוויות אושיות
08-9377702 

נשף פורים למבוגרים
עם כוכבי הזמר הים תיכוני 

קוקו מאילת ושימי מזרחי
יום ד' | 20.3 | 20:00 | 70 ₪

חוויות קריית משה
08-9312700 

מסיבת פורים למבוגרים
תחרות תחפושות ומסיבת 

ריקודים עם הזמר בן עמי חלף
יום א' | 17.3 | 20:30 | 50 ₪

שוויץ רחובות החדשה
08-6366171/2 

אירועי מבוגרים

אירועים לכל המשפחה

"מתנות לילדים"
אירוע נתינה לכבוד פורים 

להורים וילדים
יש להביא מתנה צנועה 

יום ב' | 11.3 | 17:00
הכניסה חופשית

שוויץ המדע
08-9310700

חגיגת פורים קהילתית
סדנאות יצירה, סדנת תיפוף 

ומופע קסמים מלא צחוק

יום ג' | 19.3 | 17:00
20 ₪ לילד

שוויץ המדע
08-9310700

הפנינג פורים
לכל המשפחה

מתנפחים, סדנת תיפוף, 
דוכני מזון ועוד

יום ג' | 19.3 | 16:00
הכניסה חופשית

חוויות אושיות
08-9377702 

הפנינג פורים
לכל המשפחה

אירוע ססגוני, מתקן נינג'ה 
ישראל, קיר טיפוס ועוד

יום ב' | 18.3 | 17:00
15 ₪ כניסה

שוויץ רחובות החדשה 
08-6366171/2


